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 বিজ্ঞাপন। 
বেদস্তদর্শনের প্রথম সংখ্যা মুত ও প্রচারিত হইল। ইহার মুখ, 

পর্িকায় যে রমণীর নাম মন্নিবিষ্ট হইল, সেই রমণীর স্ত্ীধন বায়ে তাহারই 

্ারক-চিহবরপ বেদীস্তদর্শন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে চলিল। 

মদীয় পত্তী কমলমণি দাদী পরলোক যাত্রাকালে আমায় বলিয়া! যাঁন, 

খ্জাসার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ থাকিল, তাহ! যেন কোন এক হিতকর কার্যে 

ব্যয়িত হয ৮ আমার প্ মনে আছে, তিনি জীবদ্দশায় অপব্যয করিতে 

ভাল বামিতেন না। রা বালকদিগকে,স্কুলে পড়িবার খরচ দেওয়া) তাহা- 

দিগকে পুন্তকাঁদি কিনিয়! দেওয়া, এইরূপ এইরপ কার্ধ্যে বায় করা তাহার 

অভিপ্রেত ছিল, তদ্বিধয়ে যত্বও ছিল। দীনবন্ধু ন্যারবত্ব ও গোবিন্দচন্ত্র, 

পর্ডিত মধ্যে মধ্যে আমাকে শান্তর গড়াইতে আগিতেন, তীহাদিগকে তিনি 

দুই একবার এরূপ কথা বলিয়াছিলেন যে, “ভ্রানভাগার ভগবদ্গীত৷ কি 

কোন একখানি ভাঁল বেদীস্ত গ্রন্থ বেশ পরিষ্কার বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে - 

ভির্ায় লাগে?” পরে অধিক ব্যয় হয় শুনিরা যদিও তিনি ধরব্ূপ কথ! আর 

বলেন নাই, তথাপি এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, বোধ হয় তাহার এরূপ 

। চান কার্য করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল। এইরূপ চিন্তার ক 

| হা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাঁবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় (আত্ব-তত্ব দর্শন-প্রকাশক 

ধুহাশয়ের পরামর্শে আমি তাহার সেই যৎকিঞ্চিত স্ত্রীধন গর 

প্রচাররগ স্থমহৎ হিতকর কার্যে ব্যয়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে 

ইহা সমাপ্ত হইলেই আমি তাহার নিকট কতকটা অখণী হইতে পারি, এব্ধপ 

বিশ্বাস করি। যদি তাহার প্রচুর অর্থ থাকিত তাহা হইলে ইছা বিনা 

মূল্যে বিতরণ করিতে পারিভাম; কিন্তু অর্থের অল্পতাহেতু ভবিষ্যৎ চিন্তা 

করিয়া ইহার যথোচিত মুল্য অবধাঁরণ করিলাম। 

| গ্রকাশকন্ত। 
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২.০. পাতনিকা। 
. নির্ণয় সংশয়-মাপেক্ষ । সংশয় ন। থাকিলে নির্ণযইচ্ছা অথবা! বিচাঁরপ্রবৃত্তি 
কিছুই হয় না। যাহাতে মংশয় থাকে তাহাই নির্ণেয় হয়--বিচারধ্য হয়_যদি 
“হতে প্রয়োজন থাকে । সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার” এপ 

হয় না। এ অব্যতিচরিত নিয়মের গ্রতি ও জ্ঞান-ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত . 
করিলে অবশ্যই মনে 'হইতে পারে যে, আত্মতত্বনির্ণায়ক বেদাস্তশান্ত্র বৃথা] 

বা নিক্ষল। কেননা, প্রাণিমাত্রেরই অসনিগ্ধ আত্মজান আছে; সে সম্বন্ধে 
কাহারও কোন সন্দেহ নাই। সকলেই আমি আমি করে,সকলেই অহং 
এতত্রপে আপনাঁকে জানে, আমি হ্যা কি না, আছি কি না, কেহই এরূপ 

"আন্দেহ করে ন।। স্থতরাং অহং-এতজপ স্বান্থতব প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় 
যে, প্রাণিমাত্রেই অসন্দিপ্ধ আত্মন্ঞানী। যদি তাহাই হইল,_অর্থাৎ যদি 
প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান থাকিল, -তাহা হইলে তাহার আঁবাঁর 
নির্ণয় কি? নৃতন কি নির্ণয় হইবে? বিচারে কি ফল ফলিবে? তাহার জন্য 
শ "কেন? আত্মতবনির্ণায়ক বেদাস্তশান্্র নিক্ষল-_পিষ্টপেষণতুল্য নিক্ষল। 
পঙ্াস্তরে আবার ইহাও মনে হইতে পারে যে, না_বেদাস্তশান্ত নিক্ষর ' 
নহে,-সফল। কেন-না, মনুষ্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, সকলেই আপনাকে 
'জীঁনে, আপনাকে অহং এতন্রপে অনুভব করে,_-একথা সত্য; কিন্ত তাহার! 
আঁ র অব্যতিচরিত স্থিন্ূতর রূপটি জানে' না। তাহাদের সামান্যতঃ 
আত্মজ্জান আছে সত্য ) কিন্ত তদ্ধিষয়ে তাহাদের. বিশেষ জ্ঞান নাই। অর্থাৎ 
আমি অমুক বা! এতৎ্ন্বরূপ” এন্প কোন স্থিরতর জ্ঞান নাই। থাকিলে 
কেন তাহার! এক্বার দেহাদির গ্রতি আত্মজ্ঞান (আমি এতন্রপ জ্ঞান) 
স্থাপন করিয়া আবার' তাহাদিগকেই আমার বলিয়া! উল্লেধ করে? জীব 
একবার বলে আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি,-আঁবাঁর বলে 
আমি খঞ্জ, আমি কুজ, আমি অন্ধ, আঁমি বামন, আমি উন্ন্ত। অতএব 
“আমি*-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন নাঁ থাকায় আমি বাঁ আত্মা কেবল “আমি” 
জানের জেন, এপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন|। কাখেই স্বীকার করিতে 
হইতেছে, জীবের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষতত্ব 
জান। নাই। যখন বিশেষত্ব জান! নহি তখন অবশ্যই সংশয় আছে। ' 
স্ষ্টাকারে না থাকুক্, অন্ততঃ সুক্মাকারেও আছে। দে সংশয় ব্যবহারকানে 
্ণৃস্থিত না হউক, প্রণিধানকালে উপস্থিত হয়। মোহকালে না হউক স্থৈয- 



(৮১) দি 

কলে হয়। জীব যখনই স্থিরচিত্তে ভাবিবে যে “আমি কি? কিংশ্বরীপ ?” 
' তখনই সে সংশয়িত হইবে-_বুদ্ধি আমি? না মন আমি? কি আমি? এই 
সকল পর্যালোচনা করিয়া, ভগবান শঙ্করাটা্ধ্য, প্রথমতঃ “আমি” “আমার”. 
ইত্যাদি অনাদদিসিদ্ধ ও জোঁকপিদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ব কি? কারণই 
বাকি? তাহ নির্ণর করিয়াছেন) পশ্চাঁৎ তদনুযাঁয়ী যুক্তিপথ অবলর্থব করিয়। 
সুগভীর ব্রহ্গস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এ প্রথমাংশটি তাহার ভাষ্যে 
তৃমিকাস্বরূপ। এক্ষণে উহ! অধ্যাস-ভাধ্য নামে বিখ্যাত। এমন চমতকার 

, ভূমিকা কোনও ব্যাখ্যাকাৰ লিখিতে পারেন নাই। এই ভূমিকার ছারার্র্প 
তিনি অধ্যানবাদ্ বা ভ্রমবাদ্ দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করিয়াছেন। তাহার 
অভিপ্রায় এই যে, জীব আমি আমি করে বটে; কিন্ত তাহার যথার্থ স্বরূ- 
পটি যে কি-তাহা তাহারা জানে না। কারণ, কেবল মাত্র অহংবৃত্তির দ্বারা 
অর্থাৎ “আমি”জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানা হয় না] অহংবৃত্তির প্রতি 

বিশ্বাসকি? উহ! কথন দেহাি অবলম্বন করিয়া উদ্দিত হইতেছে, কখন বু. 
কেবলমীত্র চৈতন্য অবলম্বন কাঁরয়। থাকিতেছে। স্থতরাং আমি বা আম্মা 
অহংবৃত্তিব অর্থা২ং আমি-এতদ্দপ জ্ঞানের স্থির বিষয বাঁ অবাভিচরিগ্ঠ 
আলশ্বন নহে। সংসারকালে, মোহকালে, ব্যবহারকালে, এ তত্বের প্রশ্ক,বণ 
হয়না! বটে; কিন্তু প্রণিধানকালে উহা শ্শষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রণিধানকালে 

, ইহাও গ্রতীত হয় বে, চৈতন্যরূপী আম্ম। বা আমি অহংবৃত্তিৰ ব্যঙ্্য অর্থাৎ 
অহংবৃত্তিউপলক্ষিত স্ষ,রণ মাত্র অথচ তত্র সহিত তাহার পিপ্ততা নাই । 
সংপূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে যে দেহাধির সহিত তাহার িপ্ততাপ্রতীতি 
_তাহ| বিত্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিভ্রম বা অধ্যাস বলেই এরূপ টি; 
বিস্ত প্রতীতি হইয়! থাকে | যদিও অধ্যামের বিরুদ্ধে যুক্ত থাকা দৃষ্ট হয _ 
অর্থও অহংজ্ঞ।ন অধ্যস্ত নহে, এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পাবা যায়, তথার্চি্ 

তাহা (অধ্যাঁস) অনিবার্ধ্য। শত সহত্র যুক্তি একত্রিত হইলেও অহ্ং- 

জ্ঞানের অধ্যস্তত| নিবারণ কবিতে সক্ষম হইবে না। 'এই 'অভিপ্রায়ে, 
এ তত্ব আবিফার করিবার জন্য, জ্ঞানগুরু শঙ্করাঁচার্্য গ্রথমতঃ জীবের অহং- 
জ্ঞান অধ্যস্ত কি না, এইবপ একটা শঙ্ক! উথপন করিয়া সে শঙ্কা যুক্তির দ্বারা 
“অন্যস্ত না” এই রূপে দৃঢ় করিয়! পশ্চাং তাহার খওন করিয়াছেন। তন্বধো 

ুনসন্. ....ধুক্তত--এই পর্যান্ত শঙ্কাভাষা এবং তথাঁপি....*র্যবহারঃ)--এই 
পর্যন্ত তাহাব পবিহাঁব ভাষ্য । | : 



বেদান্তদর্শনম, 
“ভামতী" 'ীকাহিত; শাঙ্করভাষ্য- মহিতম্। 

প্রথমাধ্যায়দা প্রথম? পাদঃ | 

সর্দি মু ১৬০৩ পাশা - 

টীক ক্লুতচোমঙ্গলাচিরণম । 

শ্রীগণেশায় নম | 

অনির্ববাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য.প্রভবতো- 
বিবর্ত। যস্যৈতে বিয়দনিলতেজোহববনয়? | 
যতশ্চাভূদ্বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং 
নমীমস্তদ্, দ্গাপরিমিতস্্রথজ্ঞানমমৃতম্ ॥ ১ ॥ 
নিশ্বসিতমস্য বেদ! বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চভূতানি । 
গ্সিতমেতম্য চরাচর-মন্য চ স্ৃপ্তৎ মহাঁপ্রলয়ঃ ॥ ২ ॥ 

যঢভিরন্দৈরপেতায় বিবিধৈরব্যয়ৈরপি | 
শাশতায় নমস্বুর্মোবেদায় চ ভবায় চ॥ ৩। 

, সাঞঙণতিলকক্সামি-মহগিশপতীন্ বয়মূ। 
বিগ্ববন্দ্যান্ নমস্যামঃ সর্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ ॥ ৪ ॥ 
রহ্মূত্রকৃতে তন্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে। 

' জ্ঞানশজ্যবতাঁরাঁর নমোৌভগবতোহরেঃ ॥ ৫॥ 

নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করৎ করুণাঁকরমৃ। 
ভাঁষ্যং প্রদন্নগন্তীরং ত€গ্রীতৎ বিভজ্যতে ॥ ৬ ॥ 
আঁচাধ্যকৃতি তনিবেশনমপ্যবধৃতং বচোহম্মদাদীনাম্। 
রথ্যোদকমিব গঞঙ্গাপ্রবাহপাতি ত? পবিত্রয়তি ॥ ৭ ॥ 

টীকাপ্রারন্তঃ 
অথ যদসন্দিদম প্রয়োজনং চ ন তৎপ্রেক্ষ'বৎগ্রত্িপিতসা গোচরো, 

ইং] সমনশ্েরিযদনিকউ: ম্ফী ালোকমধ্যবর্তী ঘটঃ বরটোদত বা, তা 
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চেদং ব্রঙ্গেতি ধ্াপকবিকদ্বো!পলব্িঃ | তঁধাহ্ি, ছা গত | 

ব্রক্ষেতি গীরতে” | ষ চায়মাকীটপতঙ্গেভা আ চ দেবর্ধিতযঃ প্রাগতৃগ্া ত্র 

মোদংকা রাষ্পদেত্যোদেছেক্দরিয়মনো বুষ্ধিবিষ়েত্যোবিবেকেনাহহমিতাস 

 দিগ্বীবিপরযযস্তাপরোক্ষামুভবসিত্ব ইতি ন জিজাঁসাল্পদম,| ন ছি জাতু 
কশ্চিত্র সংদিগ্ধেধ্ছং ব নাছং বেতি, নচ বিপর্ধ্যস্যাতি নাইহমেবতি। ন 

চাইহং কশঃ স্থুলোগচ্ছামীত্যাদিদেহধর্মসা ানাধিকরণাদর্শনাৎ দেসাল- 

স্বনোৌইয়মহংকার ইতি দাপ্রতম্। তর্দীলম্বত্বে হি যৌইছং বাল - 

, পিতরাবন্বতবং ন এব স্থাবিরে ্রণন্ুননুতবামীতি প্রতিদদ্ধানং 

নভবেং| নছি বাঁলস্থবিরয়োঃ শরীরয়োরস্তি মনাগপি প্রত্যভিজ্ঞান- 

গাদ্ষোষেনৈকতৃমধাবমীয়েত | তক্মাৎ যেহু ব্যাবত্্যমানেয যদনুবর্তৃতে 

তত্েড্যোভিনম| যথা কুম্থমেভাঃ কত্মূ | তথা চ বালাদিশরীরেু 

ব্যাবর্ত্যমানেঘপি পরস্পরমছংকারাঁষ্পদমন্বর্তমানৎ তেভ্যো ভিদ্যতে | 

অপি চ স্বপ্নান্তে দিব্যং শরীরভেদমাস্থায় তছুচিতান্ ভোগান্ ভুঞঙজীন এক- 

প্রতিবদ্ধে। মনুষাশরীরমাত্বানং পশ্য্াইসং দেবে! মনুষ্য এবেতি দেবশরীরে 

বাধ্যমানেইপ্যইহমাস্পদমবাধ্যমীনং শরীরাস্তিত্ং প্রতিপদ্যতে। অপিচ 

যৌশিব্যাদ্ঃ শরীরভেদেগ্যাত্বানমভিন্নমমুতবতীতি নাইহংকারালম্বনং 

দেহ: | অতএব নেক্তিয়াগ্যপ্স্যালদ্বনমূ। ইন্জিনতেদেখপি যোইহমঞজক্ষং 

'স এবৈতঙিস্পৃশা ীত্যহমালম্বনদয পত্যভিজানাৎ। বিষয়েত্যনস্য ধিবেকঃ 

সৃবীয়ানেব। বুদ্ধিমনসোশ্ট করণয়োরছমিতিকরতৃপ্রতিভামপ্রধ্যানাল ঘ্বন্া- 

যোঁগঃ। রূশোহহমন্কোইহমিত্যাদয়ম্চ প্রয়োগ! অসত্য প্যতেদে কথঞ্চি 

 অঞ্চাঃ ক্োশতীত্যাদিবদেঠপচারিক। ইতি যুক্মুৎপশ্যা দঃ তস্মাদিদধ- 

কারাম্পদেভ্যোদেছেকি়মনো বুদ্ধিবিষয়েভ্যোব বত: ল্ফটতরাহমনুভষ- 

গম্য আত্ব। সংশয়াভীবাদজিজ্ঞাম্য ইতি সিদ্ধম। অপ্য়োজনন্বাঙগ ্ 

তথাহি_-সংসারনিব্ৃত্তিরপবর্থ ইহ প্রয়োছনং বিবক্ষিতমূ। মংদারশ্চ 

আত্মধাঁথাত্বাননুভবনিগিত আত্মযাথাত্থাজ্ঞানেন নিবর্তনীয়ঃ | স চেদয় 

মনাদিরনাদিনীত্বধাথাত্থয জ্জানেন সহানুবর্ততে কুতৌহস্য নিবৃত্তিরবিরো- 

ধাৎ। কুতম্চাম্যাধাত্তযানম্্ ভবঃ | ন হাহমিতানুভবাদন্যদাত্মযানাত্া- 

জানমন্তি। ন চাহমিতি সার্ক্জনীনন্ফটতরীনুভবসমর্থিত জাত্বা দেছে' 

জিয়াির্যতিরিক্তঃ শা উপনিষদাং সহজৈরপ্যন্যথয়িতুমন্থভববিরোধাৎ। 

নহ্যাগমা; সহত্রমপি ঘটং পটয়িত্মীশতে | তন্মাদনভববিরোধাহপ- 

চরিততীর্ঘা এবোগনিষন ইতি ধুক্তমুৎপৎশ্যান ইত্যাশকরবানাশঙ্য পরিহরতি 

ুদ্দন্মতপ্রত্যয়গৌচররোকিতি। 
| 

মি 



১ম, পা! 

ভাব্যপ্রারস্তঃ। 

-- সুযুদসত্প্রত্যয়গোচরয়োবির বয় বিষয়ি খোস্তমঃ্রকাঁশব- 
"শাঁস র্যা 

শাহী 

অত্র ট যুদ্মদন্মদিত্যাপির্সিধ্যাভবি হ্ং যুক্তমিত্যপ্তঃ শঙ্কাগরন্থা;: | তখাপী- 
ত্যাদিঃ পরিহারগ্রন্থঃ। তথাঁপীত্যভিমন্বন্বাচ্ছগ্কায়াং যন্যপীতি পঠিত- 
বাম.| ইদমস্মৎ প্রত্যয়গেচরয়োরিভি বক্তব্যে যুদ্যদ্গ্রহণমত্যন্তভেদো- 
পলক্ষণার্থম, ৷ যথা ছ্যছংকার প্রতিযোগী ত্বংকাঁরে। নৈবমিদংকাঁরঃ| এতে 

'বয়মিমে বয়মান্মছ ইতি বহুলং এ্রয়োখীদর্শনাদিতি। চিৎম্বভাঁব আব্ব। 
বিষয়ী, জড়ম্বভাব। বুদ্ধীজ্দিরদেহবিষয়া! বিষয়াঃ| এতে হি চিদাত্বানং 
বিষিম্বস্তি অববধস্তি শ্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ধন্তীতি যাবৎ | পর- 
স্পরানধ্যাসহেতাবতাতস্তবৈলক্ষণ্যে দুষটীন্তস্তমঃপ্রকাশবদিতি | ন হিজাতু 
কশ্চিৎ সমুদাচর্ৃত্তিনী প্রকীশতমসী পরল্পরাত্মতয়া প্রতিপত্তমর্তি | 
চদিদমুক্রমিতরেতরভাবানপপত্তীবিতি। ইতরেতরভাঁব ইতরেতরত্বম ॥ 
চাঁদাত্বমিভি যাঁবৎ। তস্যান্্রপপত্তাবিতি | স্যাদেতৎ | মা ভূদ্বর্মিগোঃ 
পরস্পরভাবস্তর্বাণান্ত জাড্য চৈতন্য নিত্যত্বা নিত্যত্বাদীনামিতরেতরাধ্যা” 

সুক্মদ্ অর্থাৎ ইদং | অন্মদ্ অর্থাৎ অহং | “ইন” বাঁ “এই” এত- 

ন্প জ্ঞানের আল্পদ ব আলশ্বন অনেক ; কিন্তু “অহং”--“আমি” এত- 

ঈদ জানের আম্পন বা গৌচর এক [১] | দে, ইন্দ্রির, মন, বুদ্ধি, অহঞ্ষার 

 গত্যেক বাহ্যবস্ত,_সমস্তই .ইনং-প্রত্যয়ের গৌঁচর-“এই? বা দই? 
[লিবাঁর যোগ অথবা “এই” এতজপ জ্ঞানের বিষয় | কিন্ত আত্মা অন্মদ্ 

[দর গোচর ও «অহং” “আমি” এতদ্বপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের 

মীলন্বন বা আমি বলিবার যোগ্য | | বিষয়...বিষয়িণৌ$ ]--ঘাঁহ| ইদং- 

নর জেয় তাহ ব্ষিয়. এবং যাহা অহংজ্ঞ।নের জের তাছ। বিষয়ী| চিৎ- 

ভাব আত্ম! বিষয়ী_-ভীহার দেছদি বিষয় আছে.বদিয়। তিনি বিষয়ী__ 

তিন অন্য সমস্ত তাছার বিষয় (২) অর্থাৎ জড়.বাচিৎপ্রকাশ্য| (তম... 
রি চনে ১83টি 

(১) ধাহাকে “এই” বলা যায়, সম্বোধন কালে তাহাকে “তুমি” বলাও ঘা এবং বাহাকে 

চুমি' বলা যায়, নির্দেশ কালে তাহাকে “এই” বলাও যায়; কিন্তু আমি বলা যায় না। 

তএব, আল্মাতিনব সমস্ত পদার্থ ই ইদংশবোক্ষ.ও ইদংজানের.গে চর) কেধল একমাত্র আত্মাই 
ংশবের ও অহ্ংজ্ঞানের গোঁচ। 
(২) ধাহারা চিদাস্বাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে; নিরূপণীয় করে। তাহীর| বিষয়। 

তাক বাহা বন্ত ও দেহাঁদি ইহার! চৈতন্যপদ।্ঁকে বদ্ধন করে, অর্থাৎ আপন আপন, 
পেখ' অনুপে নিরূপণীর় করে, এ কারণে তাহার বিবন্। 
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দবিরুত্বস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপৃত্তৌ দিদ্ধায়াং তদ্বর্দা- 
সো ভবিষাতি| দৃশ্যতে ছি ধর্দিণৌর্কিবেষগ্রহণেইপি ভঙ্বর্মাণা- 
মধ্যাসে। যথা কুজুমাডেদেন গৃহামাণেছপি ক্ফর্টিকমণাঁবতিন্চ্ছ- 
তয়! জপাকুসুমপ্রতিবিদ্বোদ্গ্রাহিণ্যকণঃ ম্ফটিক ইত্যাকণ্যবিভ্রমণঃ | ইত্যত 

উক্ত ত্ধর্মাণামপীতি | ইতরেতরত্র ধর্ষিণি ধর্মাণাঁং ভাবোবিনিময়স্তস্যা 
ইন্বপপত্তিঃ ৷ অয়মভিসন্ধি'__রূপবদ্ধি দ্রব্যমতিম্থচ্ছতয় রপবতোদ্রব্যাত্ত- 
রদ্য তদ্ধিবেকেন গৃহামাণস্যাহপি ছায়াং গৃহীয়াৎ। চিদাত্ব। ত্বরূপো 
বিষয়ী ন বিষয়চ্ছায়ামুদ্গ্রাহয়িতুমহতি| যথানঃ--"শবগন্করলীনাঞ্চ 
কীদৃশী প্রতিবিস্বতা* ইতি 

তদিছ পারিশেধ্যাদ্বিষয়বিষয়িণোঁরন্যো ্যা অ্বন্তেদেনৈব তব্দাণাধপি 
পরম্পরসন্তেদেন বিনিময়াতবনী ভবিতব্যং, তো! চেষ্ধর্িণীবত্যস্তবিবেকেন 
গৃামাণাবমন্তিন, অসংভিনীঃ সুতরাং তয়োর্ধব্বাঃ) স্বাঅয়াভ্যাং 
বাবধানেন রিল | তদিদমুক্তং স্থৃতরামিতি | তন্থিপর্ধ্যয়েণেতি। 
ব্ষয়বিপর্ধযয়েণেতার্থঃ | মিথ্যাশবৌইপত্ুববচনঃ | এতদৃক্তৎ ভবতি__ 
মধ।াসে। ভেদাগ্রহেণ ব্যাপ্তস্তদ্বিকদ্ধশ্চেহাইস্তি ভেদগ্রহঃ-স ভেদ গ্রহং 
নিবর্তয়্তদ্যাপ্তমধ্যা সমপি নিবর্তয়তীতি | মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং যদ্যপি 
তথাপীতি যোজনা | ইদমন্তরাকৃতম | ভবেদেতদেবং যদ্যহহমিতা নুভবে 
আত্মতত্বং প্রকাঁশেত, ন ত্ত্দন্তি| তথাছি।"_সমস্তে।পাধ্যনবচ্ছিন্ন। 
নত্তানদ্দচৈতন্যৈকরসমুদাসীনেকমন্দি তীয়মাস্ততত্বং শ্রতিম্মতীতিহসপুল্ধা- 
গে ণীয়তে | ন চৈতান্লাপত্রমপরামর্ণোপসংহারৈঃ ক্রিত্নাসমভিহারেণে 

স্বভাবয়োঃ] অন্ধকার ও আলোক যেমন পরম্পর বিুদধম্্ভাব, অহং- 
প্রত্যপগম্য চিৎস্বভাঁব আত্ম! ও ইদং-প্রত্যয়-গম্য জড়ম্বভাঁৰ অনাত্বা। 
ইহারাও তেমনি পরস্পর বিকদ্ধম্বভাঁব | যাহ! আলোক তাহা অন্ধকার 
মহে, যাহ! অন্ধকার তাহা! আলোক নছে। এইরূপ, যাহ। আত্ম! তাহ! 
অনীত্বা! নহে.এবং যাহ! অমাত্্ তাহ! আত্মা নহে। [ইত...সিদ্ধায়াং) 
সুতরাং অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদংজ্ঞানজ্েয় অনাত্বার ইতরে- 
তরতু অর্থাৎ পরম্পরাধ্যান বা তার্দাত্মযবিভ্রম থাঁকা যুক্তির দ্বার] সিদ্ধ 
বাঁ উপপঃ হয় না (৩) 

(৩) অথাৎ আমি স্বল, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, ইত্যাদিবিধন্থলে যে হার | 
উপর অহংজ্রান দেখা যায় তা অধাসমূলক হইবার সপ্তাবনা নাই! যেমন অন্ধকারে 

»২||লু!ক জন হইবার ও লেকে অন্ধকার জান হইবা৭ দথবনা নাই, তেমনি, নে 

গাত্মদানি*ও শ্াস্থায় অনাস্ঙ্ঞান হইবার সন্তাবন| নই । | 
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) 

দৃাত্বতত্বমভিদধতি তৎপরাণি সস্তি শক্যামি- শক্রেণাপুযুপচরিতার্থানি 
কর্তম| অভ্যাসে হি ভুয়ন্ত্মর্থদ্য ভবতি| যথাছে! দর্শনীয়াহে। দর্শনী-. 
য়েতি ন হ্যুনত্বং প্রাগেবোপচরিতত্বমিতি | অহমন্ৃভবন্ত গ্রাদেশিকমনেক 
বিধশোকছ্ঃখাদি প্রপঞ্চোপণ্থুতমা স্বানমাদর্শয়ন, কথমাতৃতত্ুগৌচরঃ কথং 
বাঁ হম্তপপ্লবঃ? ন চ জ্োষ্টপ্রমাণপ্রত্য ক্ষবিরোধাদায়ারন্যৈৰ তদপে- 
কষস্যাপ্রীমাণ্যমুপচরিতার্থত্বঞ্চেতি যুক্তম. | তন্যাহপেধঠকষেয়তয়! নিরস্ত- 
সমম্তদোষাশঙ্কস্য বৌধকতয়। স্বতঃসিঙ্কপ্রমাণভাবল্য স্বকার্য্ে গ্রমিতাবন 
পেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাঁবনপেক্ষত্বেহ পুৎপত্তো গ্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাতদ্বিরোধাদ- 
হৃৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন | উৎপাদকাঞতিহ্বন্দিত্বাং । ন হ্যা 
গমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত কস্য প্রামাণামুপহস্তি যেন কারণাভা- 
বান্ন ভবেদ্দপি তু তাত্বিকম। ন 5 তত্তম্যোৎপাদকম.| অতান্ত্বিকপ্রমাণ 
ভাঁবেভ্যেহুপি সাংব্যবহ্থারিক প্রমাণেভ্যন্তত্ুজাঁনোৎপত্ত্দর্শনাথৎ | তথা, 

চ বর্ণে হুম্যদীর্ঘত্ দয়োইন্যধর্মা অপি মমারোপিতান্তত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ | 
ন হে লে$কিক নাী ইতি বানগ ইতি বা পদাৎ কুগ্রং ব। তকৎ বা 
প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্ত | ন চাবন্যপরং বাক্য স্বার্থ উপচরিতীর্থং 
যুক্তম.। উক্তৎ হি «ন বিধেধ পরঃ শব্দার্থ?” ইতি | জোষ্ঠত্ব্চাইনপেক্ষিতস্য 
বাঁধাত্বে হেতৃর্ন বাধকত্বে রজতঙ্ঞানস্য জ্যারসঃ শুক্তিজ্ঞানেন কনীরপ! বাধ 
দর্শনা | তদনপবাঁধনে তদপবাধাত্বনস্তস্যোৎপত্তেরনুৎপত্তেঃ | দর্শিতঞ্চ 
তাত্বকপ্রমাণভাবস্যাঁনপেক্ষিতদ্রম.1 তখ। চ পাঁরমর্যং স্থত্রং__৭পৌর্বাপর্ষ্য 
পুবাঁদ্ববল্যং প্রক্কৃতিবৎ” (মী, অং ৬ পাঁং ৫) ইতি | তথা “পুর্ব্বাৎ পরবলী- 
যস্তং তত্র নাম প্রতীয়তাম.| অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াংভবেৎ” 
ইত্তি। অপি চ, যেইপ্যহ”কারাম্পদগাত্বানম।চ্থিষত তৈরপ্যস্য ন তাত্ি- 
কত্বমভ্যুপেতব্যম.| অহ্মইৈবাঁহম্মি সদনে জানান ইতি জর্ব্যাপিনঃ 
প্রাদেশিকত্বেন গ্রন্থ | উচ্চতন্িরিশিখরবর্তিধ মহাতকবু ভূয়িষ্টস্য- 
ছুর্ঘাপ্রবালনির্ভাসপ্রতায়বৎ | ন চেদং দেছদ্য প্রাদেশিকতমন্তরডূ়তে 
ন ত্বাত্মন ইতি সাংপ্রতম.| নহি তদৈবং ভবত্যমিতি, গৌণত্বে পান 
জীনানীতি। অপি চ পরশব্দঃ পরত্র লক্ষ্যমাণগুগযোগেন বর্তত ইতি যত্র 
প্রযোক্ত প্রতিপত্রোঃ সপ্রতিপত্তিঃ সম গেঠণঃ| স চ ভেদপ্রত্যয়পুরঃনরঃ| 
তদ্যথ| নৈয়মিকামিহোত্রবচনোইগ্লিহৌত্রশব্ঃ মৌ, অং ১ পাঁং ৪) প্রকর- 
.গাস্তরাবধতভেদে কৌগুপায়িনাময়নগতে কর্মণি মাঁসমগ্িহোত্রং জুহো- 
ভীত্যত্র সাধ্যসবদৃশ্যেন গৌণঃ [মী, অং ৭ পাং ৩11 মানবকে চারু ভবামিদ্ধ- 
ত্বেদে.সিংহাঁৎ সিংহশব্দং| ন ত্বহহংকারস্য যুখ্যো২নিলু ঠিতগ দা 
দেছাদিভ্যোভিন্োইনুভূয়তে যেন প্রশব্দঃ শরীরাদৌ ' গেণে 
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, ভবেৎ। ন চাত্যস্তনিয়্যতগ্লা গৌণেছপি ন গৌণত্বাভিমানঃ সার্পাদিযু 
'তৈলশব্বদিতি বেদিতব্যম.। তত্রাৎপি ন্নেছাতিলভবাস্তেদে দিদ্ধ এব 
সার্যপাদীনাং তৈদশববাচ্ত্বাভিম!নে ন তবহর্থয়ৌস্তৈলমীর্ধপয়োরভেদা- 
ইধ্যবসায়ঃ| তৎ সিদ্ধং গৌণত্বমুভয়দর্শিনৌগৌণমুধ্যবিবেকবিজ্ঞানেন 
ব্যাপ্ত তদিছ ব্যাপকং বিবেকজ্ঞানং নিবর্তমীনং গঠণতামপি নিবর্তয- 
তীতি। ন চ বালস্থবিরশরীরভেদেইপি সোইহমিত্যেকদ্যাস্বনঃ প্রতিসন্ধা- 
নাদ্দেহাদিত্যোভেদেনাহস্তাত্বানুভব ইতি বাঁচযম.| পরীক্ষকাণাং 
খল্দিয়ং কথ! ন লৌকিকাঁনাম.। পরীক্ষকা অপি হি ব্যবহারসময়ে ন 
লোকসামান্যমতিবর্তৃস্তে | বক্ষ্যতানস্তরমেষ হি ভর্গীবাঁন, ভাঁষ্যকাঁরঃ| 
“পস্বাদিভিশ্টাবিশৈষাঁদিতি”' | বাছা অপ্যাহঃ “শান্্রচিত্তকাঃ খন্বেবং 
বিবেচয়স্তি ন প্রতিপত্ীর'” ইতি | তৎ পারিশেষ্যাচ্ছিদাত্বগোচরম- 
হংকারমহমিহাছস্মি নদন ইতি প্রযুগানোলোকিক! শরীর! দ্যভেদ্র হাদা- 
ত্বনঃ প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে নভম ইব ঘটমণিকমল্লিকাছ্যপা ধ্যবচ্ছেদা- 
দিতি যুক্তমুৎ্পশ্যামঃ| ন চাছংকাঁরপ্রীমাণ্যায় দেছাঁদিবদাত্বাপি প্রাদে- 
শিক ইতি যুক্তম২। তদ| খন্বইয়মুপরিমাণোব। স্াঙ্গেহপরিমাগৌব1| 
অগুপরিমাণত্বে স্থুলো ইং দীর্ঘ ইতি চন স্যাৎ| দেহপরিমাণত্বে তু সাব 

* স্বতয়া! দেহবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ | কিঞ্চ অস্মিন,পক্ষে অবয়বসযুদায়োব। 

চেতয়েৎ প্রত্যেকং বাঁ্বয়বাঃ | প্রত্যেকং চেতনত্বপক্ষে বঙ্ুুনাঁং চেতনানাং 

্বতন্ত্রাণাঁমেকবাঁক্যতাঁভাবাদপর্্যায়ং বিকদ্ধদিকৃক্রিয়তয়! শরীরমুন্বধ্যেত। 

অক্রিয়ং বা প্রসজ্যেত। সমুদায়স্য তু চৈতন্যযোগে বুরু একন্মিনবয়বে 
চিদাত্বনেহপ্যবয়বোরক ইতি ন চেতয়েৎ। ন চ বহুনামবয়বাঁনাম 

বিনাভাবনিযমোদুফটৌ! য এবাহবয়বোবিশীর্ঘস্তদা। তদতাঁবে ন চেত- 
য়েখ। বিজ্ঞানালম্বনত্বেহ প্যহংপ্রত্যয়ন্য ত্রান্তত্বং তাবন্থমেব | তগ্য 

স্থিরবস্তনির্ভাসত্বাদস্থিরত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাঁম,| এতেন স্ুলোইহমন্্রোইহং 
গাচ্ছামীত্যাদয়োছপ্যধ্যামতয়।  ব্যাখ্যাতাঃ|  তদেবমুক্তত্রগেগাইহং 
প্রত্যয়ে পুতিকুম্মাীকুতে ভথ্ববত্তী শ্রুতিরপ্রত্যুহং কতৃত্বভোজ্্ব 
সুখছুঃখশোকাদ্যাত্বত্বমহমনুভবণসঞ্জিতমাত্বণো নিষে্ধ,মহতীতি। ত্তদে'ং 
মর্ক প্রবাদিশ্তিম্থৃতীতি্া নপুরাণ প্রথিতমিগ্য।ভাবস্যাংছং প্রত্যযস্য 

 ম্বরপনিমিভফলৈকপবযাধ্যানমন্যোন্যনমিনিত্যাদি | অত্র চ অন্যোন্যন্মিন, 
ধর্মিণি আত্মশরীরাদাবম্যোন্যা স্বকত মধ্যস্যাইছমিদং. শরীরাদীতি। 
ইদমিতি চ বস্ততে। ন প্রভীতিতঃ। লোকব্াবহারো লোকানাং' 

বা্্রঃ| স চায়মহমতি বাপদেশঃ| ইতশবছচিতষ্ট শরী- 
রাদ্যহ্কলং' প্রতিকুলং চ প্রমেদ্জাতৎ গমাণেন পরমার তপন 



চ, পা]. প্ভাঁমতী” দীকার্সিত গা্গরভাষা-সন্ইিতম, | ন্ 
। 

গামপি নুতরামিতাক্বেতরতীবামুপপতভিরিত্যতোহমৎগ্রহ্যয় 

গোঁটিরে বিষয়িণি চির্দাত্বীকৈ যুয্বৎপ্র তায়গোচরন্য বিষয়ল্য 

পরি্র্জনাদিঃ| অন্যোন্যথশ্মাংন্চাধাস্যান্যোন্/স্মিন, ধর্টিণি দেছাদি- 

ধর্মাম, '্জন্মসরণজর [বা ধ্যাদীনাত্মমি ধর্দিণি অধ্যস্তদেছাত্বভাবে সমা- 
রোপা ' তথা চৈতন্যানীনাত্বধর্মীন, দেছাদাধধ্যস্তাত্বভাবে সমারেপ্য 

মমেদৎ জরামরণপুত্রপশন্নাম/দীতি ব্যবস্থারো বাপদেশঃ| ইতিশবস্থচি- 

তষ্চ তদবুকপঃ প্ররত্্যািঃ 1 অত্র চাধ্যানব্যবহথ'রঞয়াভ্যাং যঃ কর্তো-ৎ 

শ্লীতঃ ম সমান ইতি সনানকর্তৃকতেনাধ্যস/ ব্যবস্থার ইত্যুপপন্নম,| পর্ক- 
কালতহৃচিতমধ্যাদসা -.ধ,বহথ'রকারণত্বং : স্থচয়তি,মিথ্যাজ্ঞানমিমিতো 

ষবহণ;4| ফিখাজ্ঞানদধ্য'সন্তন্রিমিত্বন্তত্তাীবাভীবানুবিধানাঁ [বস্থারভাঁবা- 

ভাংয়োরত্যর্থঃ| তদেবদধ্যালন্বর্ূপং ফলঞ্চ ব্যবহথারমূক্ত। তম্য চ 

নিমিত্তদাহ__ইতরেতরাধিবেকেন। বিবেকাগ্রহেণেছ্যর্থঃ| অখাইবিবেক 
এব কম্মান ভবতি তশা চ মাহধ্যাস ইত্যত আহ।--অত্যন্তাববিক্তয়ো- 
ধর্মধর্থিগোরিতি | পরমা ধতোধর্ষিণোরতীদাত্ব্াং বিবেকৌধর্শীণাঞ্চাহসং 

কীর্ণত। বিবেক; | সাদেতৎ| বিবিজ্তয়োর্কনুমতোর্ডেদা গর হনিবন্ধন 
স্তাগত্যবস্রমোধুজ্যতে শুক্তেরিব রজতান্তেদীগ্রহে রজততাদাত্থ্য- 

বিগঃ। ইহ তু পরমার্থমতশ্চিদাত্বনে। ন ভিন্নং দেহাদায্তি বন্তসৎ তৎ কুত 

শ্চিনস্বনোভেদাগ্রহঃ কুতঞ্চ তাদাত্বাবিভ্রম ইত্যত আছ -সত্যা- 
সৃতি দিধুনীক্কত্য ৷ বিবেকাতহাদধ্যাস/তি যোজন|। সত্য চিদুত্বা, 

অগৃতং বৃদধীজিয়দেহাদি, তে দ্ধ ধর্শিনী মিখুনীকৃত্য, যুগলীকত্যেতা্থ)। 
নন চ সংবৃতিপরণার্থনতে ১ পারমার্থিকং শিখুন স্তীত্যভূততন্তাবার্থস্য 
2; প্রয়োগঃ | এতছুন্ং ভবতি | অপ্রতীতস্যাগোপাইবোগাদরো- 

প্যন্য প্রতী'তকপধুজ)তে ন বস্তসত্তেতি | স্যাদেতৎ। আরোগসা প্রতী- 

তৌ সত্যাং পূর্দদৃষ্টনয সনা:রাপঃ সণারোপনিবন্ধানী চ প্রতীতিরিতি 

হার পরম্পরাত্রয়্্রধিত্/ত আহ | নৈমর্গিক ইতি। স্বাভাবিকে। 

[তদ্ন্্মাণীং...অন্থুপপত্তিঃ_যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মা 

অনাত্থায় তাদাম্মাবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভ- 

বের ধর্ণাসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যটৈতন্যাদিগুণেরও পরস্পর তাদাত্মাত্রম থাকা 
যুক্তিগিদ্ধ হইবে না (8)। ূ 

০ (8) অর্থাৎ কটিক ও জবাকুল পৃথক বস্ত হইলেও ক্ষটিকে জবাধশ্লোহিত্যের অধ্যানু, বা 

' নিনিময় হইয়। খ]কে) এলে নেণাণ ধর্থপিমিষায হইবাল সম্ভালন। নাই। ৃ টি 



৮ বেদাস্তদর্ীনম | [| ১ম, অ 

তদ্ধর্মা ণাথধ্য।সন্তদ্বিপর্যায়েণ বিষয়িণ্তদ্্াগাঞ। বিষয়েই” 
ধ্যালোমিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং | তথু ্দ্যোব্যা- 
নাদিরয়ং বাবস্থারঃ1 ব্যবস্থারানাদিতয় তৎকারণস্যাধ্যামস্যানাদিতো- 
কতা । ততশ্চ পূর্বপূর্বিধ্যাজ্ঞানোপদৃর্শিতস্য বুদ্ীন্ত্িয়শয়ীর'দেকস্ত- 
প্নোত্তক্াধ্যামোপযোগ ইত্যনাদিত্বাদীজাদ্ুরব্ন পরষ্পরা শ্রয়ত্বমিতার্থঃ। 

দ্যাদেতৎ। অঙ্ক! পূর্ববপ্রতীতিমাত্রমুপযুজ্যত্তে আরোপে, নত গ্রতীয়- 
'মানস্য পরমার্থনত্তা | প্রভীতিরেব ত্বত্যন্তামতে। গগনকমজিনীকপ্ণস্য 
দেহেজ্তি়াদের্দোপপদ্যতে।  প্রকামানত্বমেব হি চিদাত্বনোইপি 
সন্্ং ন তু তদতিরিক্কং সত্ব'নাগান্যসমখায়োধ্্থন্রিয়াকারিত। ব!। 
দ্বৈতোপত্েঃ| সতায়াশচার্থক্রিয়াকারিতার়াশ্চ অন্বস্তরর্থক্িয়াকারিতা 
স্রকণ্শনেইনবস্থাপাতাৎ প্রকাশমানতৈব সর্তাইভ্যুপেতব্যা। তথা 
5 দোদয়ঃ প্রকাশমানবানাসস্তশ্চিদাত্ববৎ অসত্বে ব। ন প্রকাশমীনা- 
স্তৎ কখং সত্যাইসৃতয়োর্শিধুনীভাবস্তদতভাবে বাঁ কমা কুতো৷ ভেদাগ্রহ 
স্তদমন্তবে কুতোধ্ধ্যাস ইত্যাশয়বানাহ |_আহ আক্ষেপ্তা | কোহয়ম- 
ধ্াসো.নাম। ক ইত্যাক্ষেপে। সমাধাতা লোকসিদ্ধমধ্যাসলক্ষণ- 
মক্ষাণ এবাক্ষেপং প্রতিক্ষিপতি1_উচতে। ম্মৃতিরপঃ পরত্র পুর্ব 
ভাব ভাসঃ | আবসন্নোইবমতো| বা ভাসোইবভাসঃ1 প্রতায়াস্তরবাধশ্চ. 
স্যাবসাদোহ্বমানো || এতাবৃতী! মিথ্যাজ্ানঘিত্যুক্তং ভবতি। তম্যেদ্ 
ুপব্যাধ্যানং পূর্বদৃফেত্যাদি |. পূর্বদূউদ্যাবতাস; পূর্দূ়ীবতাসঃ। 
মিখ্যাত্যযন্চারোপবিষয়ারোপণীয়স্য মিখুনমন্তরেণ ন ভবঠীতি পুর্ন 

[ অতঃ''যুক্তম্ ]-যুদিও এই এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মায়« 
(আমাতে ) ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার (দেহাদির ) অধ্যাস বা তার্দাস্বযপ্রম 
মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহা- 
দিতে অহং্ঞানজ্ঞেয় আত্মার (আমার ) অধ্যাঁস বা তাদাত্মাবিভ্রম অসত্য 
হইবার যোগ্য অর্থাৎ অহং মম-_-আমি আমার- ইত্যাদিবিধজ্তানবাবহাঁর 
অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, এইবপ সিদ্ধান্ত হওয়াই যুক্তিদিদ্ধ (৫)। 

(৫) জীব আপন।তে আমি মরিলাম। আমি বৃদ্ধ; ইতাদিএকার জরামরণ|দিধর্সের অনু. 
শীলন করে এবং আমি যাইতেছি, আমি করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকারে দেহাদির উপর টেতম- 
ধর্দেব আরোপ বাবাবহার করে কিন্ত ই অনুভব ও এ ব্যবহার যে অধ্যাসগূলক তাহ! 
ৃষ্ষিৰ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। যুক্তির ঘর! ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অহংজানমাত্রেই আস্মা- 
বলছ্রইদংজামনাতরেই অনায্মাবলন্বী| ্ 

/ 



১ম, প|] «ভাঁমতী”-চীকাদ্বিত-শ কর ভাঁবা-ম? তম | ৯ 
॥ ৫ রঃ ৬ ) | ্বকতামন্যোন্যধর্মাংসচাপ্ুস্যেউরেরাবিবৈকেনাডন্তবিবি- 
রঃ ্ থ্যাজাননিযিঃ সত্যানৃতৈ মিগুনীক্কত্যা- 
হমিদং মমেদেমিতি নৈূর্গিকোধ্য়ং লোকব্যবহারঃ | এপ রর 0 দে 

৮ শীত তা ম এশী ০৭ এপ -াশি শিষ্টি শশী পাস 

দৃটগ্রহণনাহতদ!রোপণীয়মুপস্থাপয়তি | ত্য চ দৃন্বম।ত্রমুপযুজ্যতে ন 
' বন্তমতেতি দৃউগ্রহণং তথাপি বর্তমানং দৃ্ং দর্শনং নারাপোপযো- 
গীতি পূর্বেতাক্ষং, তত্র পূর্বদূ্ং স্বরপেণ সদপ্যারোপণীয়তাইনির্ধ্বাচা 
দিত্যকতণ। অংরোপবিষয়ং সত্যমাছ_পরত্রেতি। পরত্র 'শুক্তি-, 
কাদৌ পরমার্থমতি | তদমেন সত্যান্ইভমিখুনমুক্তগ. | স্যাদেতৎ | পরত্র 
ূর্বৃটীবভান ইত্যলক্ষণমতিব্যাপকত্বাৎ | অন্তি হি দ্বস্তিমত্যাং 
গাবি পুর্বদৃষনয গোত্বস্য পরত্র কালঃক্ষ্যামবভাস। অস্তি চ পাঁটলি- 
গুজে পুর্ধদৃষসা দেবদত্তদা পরর মাছিয্মত্যামবভামঃ সমীচীন | 
অবভাসপদঞ্চ সমীচীনেহপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম। যখ। নীলস্যাবভীসঃ 
পীতসযাবভাস ইত্যত আঅণহ--স্থৃতিরপ ইতি| স্ৃতেন্রপমিব ন্ব্পনষ্েতি 
খ্মৃতিরপূঃ | আমন্িহিতবিষয়ত্ব্চ স্মৃতিরূপত্বৎ সন্নিছিতবিষরঞণ প্রত্যভি- 
জ্ঞানং দমীচীন্মিতি নাতিব্যাপ্তিঃ। নাপ্যব্যাপ্ডিঃ স্বপ্রজ্ঞনস্যাপি স্মৃতি 
বিজ্রমরূপস্যৈবংরূপত্বাৎ | তত্রাপি হি ন্মধ্যমাণে পিহাদে' নিজোপ 
্রববশাদস্িধানপরামর্শে তত্র তত্র পুর্ববদৃটস্যৈৰ সন্নিছিতদেশকাল- 
তস্য সমারোপঃ1| এবং গীতঃ শন্বস্তিক্তোগুড ইত্যত্রাইপ্যেতলক্ষণং 
যৌজমীয়ম.। তথাছি।-_বহির্ধিনির্গচ্ছদত্যচ্ছনয়নরশ্মিসংপৃক্তপিতব্য 
বন্ধনী লীততাং পিত্তরহ্ছিতামনুভ্ভবন্ শঙ্খঞ্চ দৌঁযাচ্ছাদিতশুক্রি- 

জপ্পিশপশসপী ০7 িশিশীিিপীশাশিটি 

| তথাপি...বাবহারঃ/]-তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে 
ঈত্যন্তবিলক্ষণ ও অত্যন্তবিবিক্ক আত্মার অনাত্মার বিবিক্ততা বা পার্থক্য 
বোধ না থাঁকা প্রযুক্ত আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্শের এবং অন্যতে 
(দেহারদিতে) আয়ার ও আত্মধর্মের অধ্যাস (আরোপ) করিয়াই লোকে 
“আমি” “আমার” “এই আমি” “ইহা আমার” ইন্যাদিবিধ উল্লেখ ও 
ব্যবহার করিয়া থাকে। এ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্য মিথ্যা 
উভয়জড়িত ; সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভা- 

. বিক ও অনাদিসিদ্ধ (৬)। 

(৬ অভিপ্রায় এই যে, বাধহারমারেই অধাসমূল *, এবং ভাঙা যুক্তির দ্বারা গরতিপনন | 
না হইলেও “না” বলিবার উপায় নাই। উহ] যখন অনাদাসদ্--তখন উহা গুলা] 
না হইলেও হবতঃঘি্ধ এবং উহীব অনাথা কবিবাঁৰ উপায় নাই, | ৪ 
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আহ কোযঞাপোনাহুডি। “গ্ৃতিরপঃ গর 
পূর্বদুীবভামঃ। তং সি ্যাসইতি বান্তি। 
জত্বমাঁনমহ্ৃভবন্ গীগতায়াশ্চ শঙ্খাইসঘদ্বগমমুভব্স্স্কাছগ্রছণ সার- 
প্যেণ পীতং তপনীয়পিওং পীতং বিল্ুফ্মমিতযাদে ূর্নদৃফং মামাদা- 
ধিকরণ্য পীত্বতশঙ্তবয়ৌরারোপযাহ লোকঃ  পীতঃ 'শখ্খ ইতি| . 
এতেন তিক্কোগুড় ইতি প্রত্যয়োহপি ব্যাখ্যাতঃ | এবং বিজ্ঞাতৃ- 

প্ুকযাভিযুখেষাদর্শোদকাদিধু ম্বচ্ছেযু চাক্ষুষং তেজঃ সংদগ্ন 
মপি বলীয়দ। সৌর্ষেণ তেজঘ। প্রতিত্রোতঃ প্রবর্তিতং মুখসংযুক্তং 
মুখং গ্রাহয়দ্দোষবশাত্তদ্দেশতামনভিমুখতাঞ্চ মুখস্যা ২গ্রাছয়ৎ পূর্ব" 
দু্টাভিমুখীনর্শোদকদেশতীমাভিমুখ্যঞ্চ মুখস্যারোপরতীতি প্রতিবিস্ব 
বিভ্রমোছপি লক্ষিতো ভবতি| এতেন দ্বিচন্দ্রদিঙও মোহালাতচক্র" 
া্রর্বন?রবংশোরগীদিবিভ্রমেন্বঘপি যথামস্তবর্থ লক্ষণ যোজনী- 
য়ম.| এতছুক্তং ভবতি| ন প্রকাশমানতামাত্রং সন্তুং যেন দেছেন্দ্রিয়াদেঃ 

প্রকাশমানতরা সস্ভাবৌভবেৎ| ন হি দর্পাদিভাবেন রজ্জাদয়ে! বা 
শ্চরটিকাঁদয়ে! বা রক্তাদিগুপযৌগিনো ন গ্রতিভাসস্তে গ্রতিভামগান। 

বা! ভবস্তি তদাত্বানতত্র্মাণো বা | তথ! সতি মঞ্চছু মরীচিচয়মুচ্চাবচ- 
'মুক্ষদত তরঙ্গ ভঙ্গমালেরমভ্যর্ঘবতীর্গী মন্দাকিনীত্যভিসন্ধায় প্রন্ততঃ 
স্যাৎ তৌয়মাপীয় পিপাসামুপশময়ে | তম্মাদকামেনাইপি আরো- 
পিতন্য প্রকাশগানপ্যাপি ন বস্তসত্বমভাপথীমনীয়ম্| ন চ মগীচি 
রূুপেণ সলিলনবন্ুনৎ ম্বরপেণ তু গরমার্থনদেব। দেহেন্দ্িয়াদয়ন্ত 
স্রূপেগাপি অমন্ত ইত্যম্ব ভবাগৌচরত্বাৎ কগমারোপ্যত ইতি সান্প্রতম, | 
যতো যদাসন্তে। মানুভবগোচরাঃ কথং তহ্ছি' মরীচ্যাদীনামমতাং তোয়ঃ 

তান্বভবগ্নোচরত্বং| ন চ ম্বকূগনত্বেন তোয়াত্বনপি সস্তে। ভবস্তি। 
যহাচ্যেত নীভীবে। মাম ভাঁবাঁদন্যঃ কশ্চিদস্তি অপ তু ভাব এব ভাবাস্ত 
গাত্বনাইভাবঃ ন্বরূপেণ ভু ভাবঃ| যথা ঃ1--ভীবাস্তরমভাবো ছি 

কয় চি, ব্যপেক্ষয়েতি |" ততশ্চ ভাবাত্বনোপাখোয়তয়াৎসা য়ুজে- 

| আহ...উচ্যতে +অধ্যান কি? তাহার স্বরূপ কি? কারণই বা 
কি? এশা খাহতেছে। [স্থৃতি-''অবভানঃ| )-অধ্যাস এক প্রকার 

্যভাম, অর্থাৎ িথ্যাগ্রতায এবং তাহা স্থৃতিজ্ঞানের মত ও পূর্কপ্রতীতি 
অনুসারে বা অনুরূপে উত্পন্ন হয়। স্থূল কথা এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর 
ঘ্না অনদাদ হইলেই তাহ 'অধ্যাস '9 নবম এই ঢুই আখা গ্রাপ্থ, 
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ধদধ্যাসন্তব্ধিবেকা গ্রহণনিবন্ধনোত্রমইতি | আনো 
তুঘ টপ ২০১০৪৬৯৯৬ বিপরীতধর্মত্বকল্পনামাচক্ষতে | মর্বব- 

তাহ্ভবগোচরতা। প্রপঞ্চসা পুঅরত্যন্তীসতে। নিরন্তসগন্তসামর্থা মা 
নিস্তত্বম্য ক্কুতোখ্নুভববিষয়ভাঁবঃ কুতো। বা চিদায়ন্যাধোপং| ন চ 

বিযযস্য' সমস্ডসামর্থ,স্য বিরহেহপি জ্ঞানগেব ততাদৃশং ক্প্রতায়সামর্থযা- 

সাদিতানফীন্তমিদ্ধ ঘভাঁবভেদমুপজাতমসতঃ প্রকীশনম, | তস্মাদনৎ- 
প্রকাশনশক্তিরেবাহবিদ্যেতি সাশ্রুতম। যতো যেয়মনৎপ্রকাশনশন্তিঃ 
র্র্িজঞানস্য কিং পুনরপ্যাঁ, শক্যঘসপ্গিতি চেৎ, কিমতৎকা ধ্যং আছে'ম্থিৎ 

অস)1] জ্ঞাপ্যং, ন তাবৎ কাঁধ্যমসতন্ত্বানুপপত্তেঃ[ নাপি জ্ঞাপ্যৎ জ্ঞান।- 
স্তরাহ্ব পলক্ষেঃ। অনবস্থপাতাচ্চ। ঠিজ্ঞানম্বরূপতেবাইসতঃ প্রকাশ 
ইতি চে, কঃ পুনরেষ সদসতোঃ সন্বন্ধঃ| অসদ্ধীননিরূপণত্বৎ সতে! 
জ্ঞানজ্য অসত্ব! সংরন্ধ ইতি চে, অহোঁবতাহয়মতিনির ততঃ প্রতায়” 

তপশ্বী যন্য।হুনত্যপি নিরুপণমাধততে ন চ প্রতায়ন্তত্রাত্তে কিঞিঃৎ | 
অন্ত আধারতাযোগীৎ। অসদভ্তরেণ প্রত্যয়] ন গ্রথত ইতি প্রত্যয়ন 
বৈষ স্বভাবো 'ন ত্বইদদধীনমন্য কিঞ্দিতি চে, অছোবতাহদ্যাসৎ*. 
পক্ষপাতো যদয়মতহ্বৎপত্ভিরতা ত্বা চ তদবিনাভাবনিয়তঃ প্রদ্ঞায় 

ইতি" তক্মাদত্যন্তাসন্তঃ শরীরেজ্দিয়াদয়ে। নিম্তত্ব। নাগ ভববিষয়া 
ভবিতুমর্থভ্ভীতি | অত্র ব্রমঃ| নিস্তত্বৎ চেন্নাহ্বভবগোচিরঃ তৎ কিমি- 
দাঁনীং মগীচয়োহপি তোয়াত্মনা সতত্বা যদন্ন ভবগোচরাঃ স্থ্যর্ন সতন্বাস্ত 
দখনন্পং মরীচীনামসত্ত্বাৎ| দ্বিবিবর্চ বন্তুনাং তত্বং সত্তমসত্বং চ1 তত্র 
পূর্ব স্বতঃ পর তু পরতঃ| যশাহুঃ।--ন্বরূপপররপা ভ্য।ং নিতাঃ 
সদজদাত্বতক| হস্ত্রনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ রূপং কৈশ্চিৎ কদা5নে(তি।” 
তৎ কিই মরীচিয়ু তোয়নির্ভাসপ্রত্যয়স্তত্বগোচরঃ| তথ! চ সমাঁচীন ইতি 
ন আনে | নাপি বাধ্যেত। অদ্ধা নখ|ধে)ত যদি মরীচী ন তোয়ায়- 

হয়। [তিং...সন্বিতীক্ববদ্দিতি। ]-&রূপ অবভাস বা তীূপ মিথ্যা্ঞান 
কিংসুলক ও কিংরূপ? তাহা নির্বাচিত করিতে গিয়া অর্থাৎ এরূপ 
জ্ঞানের তথ্য নির্ণর করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথা 
বলির়। থাকেন। কেহ বলেন, এক পদার্থে অন্য পদাথের ধর্মবিশেষ 
গ্রতীত হয় এবং তাহা অধ্যপি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ বলেন, 
যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থক্যপ্রতীতির অভাব 
থাকে -তত্কারণে'দীকূপ লম বা! মিথ্যা প্রত্যয় জনো। অন্যে বলেন, যাহা ' 
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থাপি তু অন্যু্রান্যধর্মারতুসুত্রাং ন ব্যতিচরতি, তথা চ 
.লোকেইনুতবঃ শুক্তিকা হি রজতবদবভাদতে। একশ্যন্রঃ 

তব্বান অতোয়াত্বনা গৃহীয়াৎ। তোয়াতবন। তু গৃহ, কখমভ্ান্তঃ কথং 
ব৷ ইবাধাঃ| হন্ত তোয়াভাবাত্বনাং ' মরীচীনাং তৌগীভা বাত্বত্ৎ 
তাবনন সং| তেষাং তোয়াভাবাদভেদেন তোয়ভাবাস্মতানুপপত্েঃ| 

নাপাসৎ। বন্তস্তরমেব ছি বন্তন্তরম্যামত্মাস্থীয়তে ভাঁবাস্তরনভাবে 
ইন্যে। ন কশ্চিদনিরপণাদিতি বদদ্তিঃ| নচারোপিতং রূপং বন্তস্তরং 
তন্ধি মরীচয়ে। বা ভবেৎ গঙ্গাদিগতং তোয়ং বা। পূর্ধম্মিন, কণ্পে 
মরীচয় ইতি প্রতায়ঃ স্যাৎ ন তোয়মিতি। উত্তরাম্মংত গঙ্গায়াং তো" 
মিতিস্যান্ন পুমরিছেতি | দেশতেদাম্মরণে তোকমিভি স্যান্ন পুনরিহেতি| 
ন চেদমত্যন্তমসম্িরস্তসস্তম্বরপনলীকমেবাইন্তিতি সাম্তুতম.| ত্দ্যাই- 
নুভবগশোচরতানুপপত্তেরিত্যুক্ত ণধস্তাং | তন্মানন নৎ, নাইপি মদসৎ। 
পরম্পরবিরোধানিতি অনির্ঘাচ্যমেখধারোপণীয়ং মগীচিদু তোমমান্ছেয়ম. 
তদনেন ক্রমেণা ধান্তং তোয়ং পরমার্থতোয়মিব | অতএব পূর্বদৃষ্টমিব। 
,তত্বতন্ত ন তোয়ং ন চ পর্বনৃ্ং কিং অবৃতমনির্ববাচ্যম.| এব দেহে- 
জিয়াদিপ্রপঞ্চোপানির্বাচ্যোইপুর্বোইপি পুর্বমিথ্যাপ্রত্যয়োপদর্ণিত ইব 
পরত্র চিদাস্মন্ধ্যসাত ইতি উপপন্নমধ্য।সলক্ষণযোগাদেহেজিয়াদি- 

অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীতধর্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস। 
ঘিনি যে গ্রকার বলুন, অথবা লক্ষণ নির্ণয় করুন, কোন লক্ষণই "এক, 
পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্যধর্শের অবভাম” এ লক্ষণ অতিক্রম করি- 
তেছে না। লোকমধ্যেও এরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে। সেই জন্যই লোকে 
বলিয়! থাকে যে, শুক্তি রজতের মত অবভাঁপিত হইতেছিল এবং একই 
চন্ত্র ছুএর মত দেখাইতেছিল। (৭) 

সপ পাশ 

৭) “দেখাইতেছিল”" ইহ! ভ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়। ভ্রমকালে "ন্যায়" বা 

“মত” বোধ হয় না, ঠিক বাঁলয়্াই বোধ হয়। অতএব, ত্রমজ্ঞানের পূর্ববাগর অনুমন্ধান 
করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে ভ্রমের আধারটা সত্য, কিন্ত তাহাতে যাহা! গ্ুতীত হয় তাহা 
মিথ্যা। মিথ্যা বটে; কিন্তু বন্ধযাপুজের ন্যায় আত্যন্ত মিথ্যা নহে। আত্যন্তিক মিথা। 
হইলে কথনই তাহ প্রতীতিগোচর হইত না। সুতরাং এরন্নপ আয়োপাতত্ব যে আনর্বচমীয়, 
তৎগক্ষে দংশয় নাই । অধান্ত বস্তু থাকে ন| বলিয়া মিথ্যা অর্থাৎ তুচ্ছ, কিন্ত গ্রতীত হয় 
বলিয়া তাহ! পূর্ণ মিথ্যা নহে ।.টাহার ঠিক বূপটা বল! যায় না। বলিম্ ন্যায় ও মত প্রভৃতি 

সপুমার দারা কথকিংঘঝারে এুধাইতে হয়। নুতরাং উৎ অনির্বাণ ভিন্ন নির্্াচ্য নহে। 
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ৰ ইান্ম্) 

সদিতীয়বদিতি। রথং পুনঃ গ্রভা্তন্যব্ষিয়েহধ্যাসোবিষয়- 
ধর্মাণাং, সর্ধ্বোহি পুরোহবন্থিতে ব্ষিয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি, 
প্রপঞ্চবাধনং চোপপীদয়িষাতে ৷ চিদাত্বা তু আঞ্তিস্মতীতিহাসপুরাণ- 
গৌচরজ্তম্থলতদবিকদ্ধন্যায়নিণ'তিশুদ্ববদ্ধমুক্ত ঘভাঁবঃ সত্ত্বেনৈৰ নির্ববাচো।- 
ববাঁধিতঃ | স্বয়ংপ্রকাশতৈবাহসা সত্া সা চ স্বরূপমের চিদাত্মনে 
ন ভু তদত্তিরিকম. ৷ সম্তাস'মান্য নমখাঁয়োহর্থক্রিয়খকারিত। ৰ|| ইতি 
সর্বমবদীতঘ.!| জা. চায়মেবংলক্ষণকোহ্ধ্াাসোইনির্বতনীয়ঃ সর্বে- 
যাঁমেব সন্মতঃ পরীক্ষকাণাং তন্তেদে পরং বিপ্রতিপত্তিরিত্য নির্ব- 
চনীয়তাং আওয়িতুমাহ--তৎ কেচিদন্যত্রাইন্যবর্মাধ্যাস ইতি বস্তি 
অন্যধর্মস্, জ্ঞানধর্মস্য রজতম্য, জ্ঞানশকাঁরসোতি মাবহ। অধ্যাসে। 
ইন্যত্র ধাহ্যে| সৌরাস্তিকময়ে ভাবন্বাহামস্তি বন্মৎ তত্র জ্ঞাঁনাকারস্যা , 
রোপং। বিজানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাছ্যৎ বস্তসৎ তথাপ্যন।দ্যৰিদ)। 
বাসনারোপিতমীকং বাহ্যং তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। উপপত্তিশ্চ 
যদ্যাদবশমন্ুতবসিদ্ধং রূপং তত্াদ্বশমেবা ভ্যুপেতব্য মিত্যুৎসর্গোহন্যথাত্বং 
পুঅরূস্য বলবদ্বাধকপ্রত্যরবশীৎ। নেদং রজতমিতি চ বাধম্োদগ্ত। " 
মাত্রবাধেনোপপত্তো ন রজতগোচরতোচিত|। রজতস্য বর্মিণে 
বাধে হি রজতৎ চ তম্য চ ধর্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাঁম | তদ্বরমিদ- 
ট্তবাৎসা ধর্্ো বাধ্যতাঁং ন পুমারজতমপি ধর্ষি | তখাচ রজতং 
বহির্ববাধিতমর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিবধ্যাসঃ 
'সিধ্য্তি। কেচিতু, জ্ঞানাকারখ্যাতাবপরিতুষত্তে। বদস্তি।_-যত্র যদ- 
ধ্যসম্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনে। ভ্রম ইতি। অপরিতোষকারণঞ্চ আহঃ" 
বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেরনুভবাদ্৷ ব্যবস্থাপ্যেতানুমানাদ। . তত্রানু- 
মানমুপরিফটন্লিরাকরিষযাতে। অনুভবোইপি রজত প্রত্যয় বা স্যাৎ 
বাঁধকপ্রত্যয়ো বা। ন তাবদ্্রক্ততাব্ুভবঃ | স হীদয়কারাম্পদৎ রজতমা- 
বেদয়তি নত্বাস্তরম.| অহমিতি ছি তদা স্যাৎ প্রতিপতুঃ গত্ায়াঁদব্যতি- 

[কথং-ব্রবীষি 1] যদি বলেন, প্রত্যগায্মা অবিষয়, তিনি কাহার বিষয় 
নহেন- অর্থাৎ তিনি পরাধীন প্রকাশ নহেন। সুতরাং কি প্রকারে তাহাতে 
বিষয়ের (দেছাদির) ও বিষয়ধর্ধের (জরামরণাদির) অধ্যাস হইতে পারে? 
যাহা বিষয়-যাহা পুরোবর্তী  অর্থাৎ_যাহী.. প্রত্যক্গীরুত -তাহাতেই 
লোকের বিষয়াস্তারের অর্থাৎ অন্য কৌন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে, 
কিন, অদইটন ও আবম পদার্ধে কাহারও কোন অধ্যাশ দেখা যাষ 7; 
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এগট৯ আদা 

যুগ্ন” প্রত্যয়াপেতদ্য চ গ্রত্যগাগ্থনোহবিষযত্বং ত্রবীষি | 

উচ্যতে, ন তাবদয়মেকাস্তেনা বিষয়; অন্মতপ্রত্যয়বিষযত্বাৎ 
রেকাৎ।| জান্তং বিদ্রানং লাঁকীরঘেব বাহ্যাতয়াহধ্যবস্তিএ তখা 

নাসংকাঁরাম্পদমসা গোঁচরো জ্ঞানাকারতা পুনরমা ঘাধক্ীতায় প্রবে- 

দনীয়েতি চে, হস্ত বাধকপ্রত্যয়মালো চা যুগ্মাম,। কিং পুরোবর্তি 

প্েবাং রজতাস্থিবেচয়তা হে! জ্ঞানাকারতামপ্যসা দর্শয়তি। তত্র জানা- 

কাঁরতোপনদর্শনব্যাপারং বাধকপ্রত্তায়পা ক্রবাণঃ শ্লাঘমীয়গরজছো 

রেবানাং প্রিয়ঃ। পুরোবর্তিতগ্রতিবেধাদর্ধাদমা জানাকারতেতি চেৎ, 

ন| অমনিধানাগ্রহনিষেধাঁৎ অনন্লিহিতোৌভবতি |* প্রতিপত্বত্যস্তসি- 

ধানং ত্বস। প্রতিপত্ভাস্বকং কুতন্ত্যং, ন ঠৈষ রজতমা নিষেধো ন চেদ- 

্তায়াঃ কিং তু বিবেকাগ্রহ গ্রস্ভীতনা রজতব/বছারস্য | ন চ রজতমের 

শুক্তিবাঁয়াং প্রমন্তিতং রজতজ্ঞানেন। ন হি রজতনির্ভানস্ শুক্কিকা- 

ল্ধনং যুক্ত অনুভববিরোধাঁৎ। ন খলু মত্তামাত্রেণীলঘনং অতির্রস- 

জাৎ। সর্ধেবামর্থীনং সত্বাবিশেষাঁদালম্বনত্বপ্রসঙ্গাং| মাপি কারণত্বেম। 

ইঞ্জিধাদীনামপি কারপন্বাৎ| তথ। চ ভামানতৈবালক্বনার্ঘঃ। নচ 

রজতজ্ঞানে শুক্তকা ভাসত ইতি কথমালম্বনম.| ভানমানতাত্যুপণীমে 

বা কখং নানুভববিরোদঃ। আপি চেক্িয়াদীনাং সমীচীনগ্জানেপজননে 

সার্থামুপলগ্বমিতি কথমে;ভ্য। মিথীজ্ঞাননন্বঃ | (দাষনছিতানাং 

তেষাং মিথ্যাপ্র তায়েইপি সামর্যমিতি চেৎ ন| দোষাণাং কার্ষেপূজনম- 

সামর্থাবিঘাতগাত্রে হেতুয্ধাৎ। অনাথা ছুটাদপি কু্জবাজাগটাঞ।রোং- 

পত্তিপ্রনঙ্গীৎ। অপ চ শ্বগৌচবব্যভিচারে বিজ্ঞানান!ং সর্ধত্রানাঙ্া- 

প্রসঙ্গঃ| তম্মাৎ সর্ব জ্ঞানং সমীটীনমান্থ্েয়ম | তথ। চ ধর্জতমিদাঁধতি 

চদ্বে বিজ্ঞানে ম্মৃতানুভবরূপে | তত্রেদমিত পুরোবর্তিজ্র নয গাত্রগ্রণং 

দোষবশাঁ তপাতশুক্তিত্বনামান্যবিশেবদ্যাগ্রহাঁৎ তত্বাত্রঞ। গৃণীতং নং 

সদৃশতগা সংস্কারোদোধক্রমেণ রজতে স্থৃতিং জনয়তি | সা চ গৃহীত: 
চে শািিীঁশি শি শল শাস্তি পাটি 

. পপ 

[স্তক্কি গ্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীন গ্রকাঁশ, তজ্জন্য তাহাতে রজত 

প্রক্নতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে )। কিন্ত আপনি বলিতেছেন, প্রত্য 

গাথা ছ্পধদ্গ্রতায়ের অতীত সৃতরাং তিনি বিষয় নহেন, অবিষয়। 

অনি সত্য) অবিষয় হইলেও যে প্রকারে তাহীতে বিষয়ের € 

বিষধর্শের আারোগ বা অধ্যাস (দম) হইতে গারেও [ উচ্যতে ] তাহ 
লাঁী [৪ চি । 



১ম, পা]. “ভামতী”-টাকাধিত-শাঙ্করভাষা-সহিতম্। ১৫ 
| 

অপরোক্ষত্বাচ্চ. প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ । ন চায়মন্তি নিয়মঃ 
পু্রাইবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি | অপ্র- 
গ্রহুণন্বভাবাইপি দোঁষবশীদ্গৃহীতত্বাংশপ্রমোধাঁদ,গহৃণমাত্রমবতিষ্ঠতে | 
তথ। চ ঝঙ্গতস্মতেঃ পুরো বর্তিদ্র ব্যমাত্রগ্রহণস্য চ মিথঃ স্বরূপতে। বিষয়- 
তশ্চ ভেদাইগ্রন্থাৎ সন্িহছতরজতগে চরজ্ঞানসারূপ্যেণ ইদৎ রজভমিতি 
ভিম্নে অপি স্মরণগ্রছণে অভেদব্যবহারঞ্চ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঞ্চ 
প্রবর্তয়তঃ | কচি পুনগ্র হণ এব মিথোথৃহীতভেদে | যথা পীত্ঃ শঙ্খ 
ইতি| অত্র ছি বিনির্গচ্ছন্নয়নরশ্মিবর্তিনঃ পিতদ্রব্যদ্য কাঁচস্েব 
্বচ্ছস্য পীতং গৃহাতে। পিত্ত নগৃহ্যতে। শখ্খোংপি দোষবশাৎ 
শুরুগুপরহিতঃ স্যরূপমাত্রেণ গৃহ্যতে। তদনয়োগুণগুণিনোরসংসর্গ। 
গ্রহস.রূপ্যাৎ পীততপনীয়পিওপ্রত্যয়াবিশেষেণীভেদব্যবহ্থারঃ সামানাঁ- 
ধিকরণ্যব্যপদেশশ্চ | ভেদাগ্রহপ্রনপ্টিতীভেদব্যবহাারবাধনাচ্চ নেদমিতি 
বিবেকপ্রত্যয়স্য বাধকত্বমপ্যুপপদ্যতে। তছ্ুপপত্তৌ চ প্রাক্তনস্য 
গুত্যয়স্য ভ্রান্তত্রমপি লোকসিদ্ধং দিদ্ধং ভবতি | তম্মীৎ যথার্থাঃ সর্ধে 
বিপ্রতিপন্নাঁঃ সন্দেহবিভ্রমাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ | তদ্দিদমুক্তং 

যত্র যদধ্যান ইতি | যস্মিন শুক্তিকাদেধ যস্য রজতান্রধ্যাস ইতি 
লোক প্রসিদ্ধিঃ নাঁসাবন্যথাখ্যাতিনিবন্ধনা | কিন্তু থৃ্ীতস্য রজতাঁদে- . 
স্তংস্মরণস্য চ গৃহীততাংশপ্রমোষেণ গৃহীতমাত্রন্য | য ইদমিতি পুরোব- 
স্থিতাঁৎ দ্রব্যমীত্রাথ ততৎপ্রজ্ঞানীচ্চ বিবেকঃ তদগ্রহণনিবন্ধনৌত্রমঃ| 

ভ্রান্তত্বঞ্চ গ্রহণন্মরণয়োরিতরেতরসাঁমানাধিকরণ্যব্যপদেশোরজতাদিব্য ব- 

হারশ্চেতি। অন্যে তবত্রীপ্যপরিতুষ্যন্তে! ষত্র যদধ্যাসম্তস্যৈব বিপরীতধর্ ব- 
কৃপ্পনামাঁচক্ষন্ডে। অবভ্রেদমাকৃতম |_-অস্তি তাঁবদ্রজতার্থিনে। রজভ- 
মিদ্মিতি প্রত্যয়াঁৎ পুরোবর্তিনি দ্রব্যে প্ররত্বিঃ সাঁমানাধিক সণ)ব্যপ- 
দেশশ্চেতি নার্ধজনীনম.| তদেতন্ন তাঁবদ্গ্রহণম্মরণয়োস্তপ্োচরয়োশ্চ 

 ন.'অনায়াধ্যাসঃ ] আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়--কোঁনও প্রকারে 
বিষয়. জানগ্ছের) নহেন, এমত নহে। এখন তাহাতে (এই জীবা- 
বস্থায় তাহাতে ) অস্বদ্গ্রত্যয়ের বিষয়ূতা আছে এবং অন্তরাম্মরূপে প্রসিদ্ধ 
বা গ্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাঁও আছে (৮)। আত্ম! যখন “অহ্ং” “আমি” 
 এতদ্রপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাহাকে একান্ত অবিষয় বল! যাঁয় না 

৮৮৮) প্রসিদ্ধ - ভাসমানতা বা প্রকাশমানরপে প্রখ্যাত। অর্থাৎ ১ সকলেই জানে। 
ব্যায় মাগার ৰা প্রত্যক্ষ | 



এ 

১৬ বেদান্তদশনম। | ১ম, জী 

ত্যক্ষেইপি হ্যাঁকাঁশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্স্যন্তি। এবমবি- 
মিখোভেদাহুগ্রহমাত্রাসরিতুমহতি। গ্রহ্ণনিবন্ধনে! হি চেতনস্য ব্যব- 
হাঁরব্যপদেশেখ কথমগ্রহথণমাত্রাতুবেতাম.| নহৃক্তং নাগ্রহণমান্রাৎ কিন্তু 
গ্রন্থণম্মরণে এব মিথঃ শ্বরূপতো। বিষয়তশ্চ অধৃহীতভেদে' সমীচীন- 
পুরোবস্থিতরজভতবিজ্ঞাননাঁদৃশ্যে নাভেদব্যবহীরৎ সামানাধিকরগ্যব্পদে- 
শঞ্চ প্রবর্তয়তঃ| অথ সমীচীনজ্ঞানসারপ্যঘনয়োগ্ হামাণং বা ব্যব- 

হারপ্রবৃতিহেতুরগৃহামাণৎ বা অত্বমাত্রেণ গৃহামাণেইপি সমীচীন- 
জ্ঞানসারূপ্যমনয়োরিদমিতি রজতমিতি চ জ্ঞানয়োরিতি গ্রহ্ণং অথবা 
তয়োরেব স্বরূপতে। বিষয়তশ্চ মিখো ভেদাগ্রহ ইতি গ্রহণম.| 
তত্র ন তাবৎ সমীচীনজ্ঞানসদৃশী ইতি জ্ঞান সমীটীনজানবদ্ধ্যবহার- 
প্রবর্তকম| ন হি গৌসদুশে। গ্রবয় ইতি জ্ঞানং গবার্ধিনং গবয়ে 
গ্ররর্তয়তি। অনয়োরেব ভেদাগ্রহ ইতি তু জ্ঞানং পরাহতম| ন হি 

ভেদাগ্রহেইনয়োরিতি ভবতি | অনয়োরিতি গ্রহে ভেদাগ্রহণমিতি 
চ ভবতি। তন্মাৎ সত্তীমাত্রেণ ভেদাঁগ্রহোহগৃহহীত এব ব্যবছঠর- 
হেতুরিতি বক্তব্যম্! অত্র কিময়মারে।পোৎপাঁদক্রমেণ ব্যবহারহেত- 
রাছে। অনুৎপাদ্িতারোপ এব ম্বত ইত | বয়ং ভু পশ্যামঃ--চেতন- 

. বাবহারঘ্যাঙ্গানপুর্নক্বানুপপাত্তধারোপক্ছানোৎপাঁদ ক্লামেণৈবেতি | নম্থ 
চ সত্যং চেতনখ্যবহ!রে]। নাজ্ঞামপূর্বকঃ কিন্তুবিদিতবিবেকগ্রহথণ ম্মরণ 
পুর্বক ইতি | মৈবম| নহি রজতপ্রা।তিপদিকার্থমাত্রম্মরণং প্রবৃত্ত" 
বুপযুজ্যতে। ইদংকারাজ্পদ ভিমুখী খলু রজতার্থিনাং প্ররতিবিত্য- 
বিবাদম | কথং চাইয়মিদংকাঁরাম্পদে প্রবর্তেত যদি তুন তদিচ্ছেৎ| 
অন্যদিচ্ছত্যন্যৎ করোতীতি ব্যাহতম.। ন চেদিদংকারাম্পদং রজতমিতি 
জানীয়াঁথ কথং রজতাগী তদিস্ছেৎ। যদ্যতথাত্বেনাগ্রহণ।দিতি 
ক্রয়াৎ স চপ্রতিবক্তবোহথ তগাহেনাশ্রহণাৎ কম্মানোপেক্ষেতেতি। 

সোহ্য়মুপাদানে!পেক্ষাভযামভিমত আরষ্যমাণশ্চেতনোহব্যবস্থিত ইদং 
কারাষ্পদে রজতনমারোপেণোপাদান এব ব্যবস্থাপ্যত ইতি ভেদাগ্রহঃ 
সমারে [গোত্গাদ ক্লামগ চি ত্ুহেতুঃ | তগাছি-ভেদাগ্রহাদিদং- 

জিপি পাশপাশি ২৯ --পীশিটী পপ পাপা 

এবং কি উর বণাঁও বান না মাতে, এই যে, চৈতন্য- 
. মাত্রস্বভাৰ পবমাস্বা বন্তকল্নে নি ও অবিষর হইলেও অবিদ্যা- 

কন্সিত “অহং-উপাধির দ্বার! বিষয়ন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ অহং- 
হ্্ন্র গোচব' বা! বিশয হইযাঁছেন। বিবেককালে বাঁ অনধ্যাদকালে 



টম, পাঁ] "ভাঁমতী”-টাকান্িত-শাস্করভাষ্য-সহিতম্। ১৭ 

রঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্বাধ্যাসঃ | তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং 

কারখম্পদে রজতত্বং সমারোপা তজ্জাতীকস্যোপকারহেতু ভাঁবমনুচিন্ত্য 

তজ্জাতীয়তয়েদংকা রাঁম্পদে রজতে তমনুঘায় তদর্থাঁ প্রবর্ততে ইত্যাঁ- 
নৃপুর্বযৎ *সিদ্ধমম| ন চ তটস্থরজতগ্মৃতিরিদং কারাম্পদস্যোপকার- 
হেতুভাবর্শন্মাঁপয়িতুমর্থতি| রজতত্বন্য হেতোঁরপক্ষধর্মত্বীৎ। এক 
দেশদর্শনং খন্বনুমাপকং ন তৃনেকদেশদশনম | যথাহঃ-_জ্ঞাতসম্স্ 

স্যৈকদেশদর্শনাদিতি। সমারোপে তেকদেশদশনমস্তি| তৎসিগ্গমেত- 
দ্বিবাঁদাধ্যামিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্তিবস্তব্ষিয়ং রজতাদ্যর্থিনস্তত্র 
নিয়মেন প্রবর্তকত্বাৎ | যৎ যনর্থিনং ঘত্র নিয়মেন প্রবর্তয়তি তজজ্ঞানং 
তদ্বিষয়ম. | যো ভয়সিদ্বসমীচীনরজতঙ্গানম | শথ। ঢেদং তন্মাত্তখেতি। 
যচ্োক্ত মনবভাসণাঁনতয়া ন শুক্তিরালম্বনমিতি, তত্র ভবান, পুডৌ 
ব্যাচষ্টীং কিং শুক্তিকাত্বম্যেদং রজতমিতি জ্ঞানং প্রত্যনালম্বনতমাহেকঁ 
্বিদ্ জ্রব্যমাএস্ পুরঃস্থিতন্য মিতভাঙ্রস্য | যদি শুক্তিকাতৃস্যানাঁলক্বনত্্ং 
অদ্ধা উত্তরস/ানালম্বনত্বং ক্রবাঁণসায তাবৈধাঁতুভববিরোধঃ | তথা 
রজতমিদমিত্য?ভব্মন্থ ভবিতা৷ পুরোবর্তিবস্তৃম্বল্যাদিন! নির্দিশতি। দুখ 
হুফানাং কারণ]নামেধৎসর্ণিককাঁধ্য প্রতিবন্গেন কাধ্যান্তরে'পজননসাম- 
্যমূ। যথ। দাঁবাগ্রিদপ্পানাৎ বেত্রবীজানা২ কদলীকাগুজনকত্বম, | 

০৮১ লিলি 

তিনি নিরপাধিক ও নিরংশ কিন্তু বিবার তিনি সোপাধিক ও 
সাংশু। অবিদ্যাকল্পিত অহং যত কাল থাঁকিবে তত কালই তিনি অহং- 
বৃত্তির পরিছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত অহং-উপাধির বিলোপ 
ব1! বিগম ন। হওয়1 পধান্ত তিনি একান্ত আঁবযয নহেন। অর্থাং আত্মা এখন 
ই বিষয়। অতএব, বাহী অহংবৃত্তিব বিষয় তাহাতে দেহাছির ও 
দেহাঁদির ধর্মের অধ্যাপ থাকা অনুপপন্ন বা ঘুক্তিবিরুদ্ধ নহে । যাহা অবিষুয় 
অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয় নহে ি তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস বা তরাস্ত হইতে 

সরে) ল৫ নি 

বগা বলা মাতা যে, আত্ম অপ্রততক্ষ নাহেন, তিনি পূর্ণ ্রতাক্ষ॥ 
কেন না, জীব মাত্রেই আস্ককে অর্থা২ আপনাকে অহং-আমি এতন্রপে 
সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। অপিচ, এমন নিয়ম নাই ষে, যাহা চক্ষুরাদির 

' দ্বারা গ্রতীত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তদ্প প্রত্যক্ষেই বিষয়াস্তরেব 
অধ্যাস হইবে, ভ্রম হইবে, অনাত্র হইবে না। আকাশ' তদ্ধপ প্রত্যক্ষ 



১৮ বেদান্তদর্শনম ১ম, অ 

পণ্ডিত আবিদ্যেতি মন্যান্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তত্বরপাঁবধার্ণং 
ভল্মকছুষদা চৌদর্ধ্যস্য তেজসে। ধহবন্নপচনমিতি | প্রত্যক্ষষাধাপন্থত- 
বিষয়থ্। বিদ্রমাণাং যথার্ঘত্বান্মানমাভাসোভতবহা ম্ষত্বানুমীনযৎ। 
যচ্গোজজং মিথ্যাপ্রত্যয়দ্য ব্যভিচারে সর্কপ্রমাণেষবনাশ্বাস ইতি তদ্বো- 
ধকতেন .স্বতঃ প্রামাণাং নাঁব্ভিচারেণেতি ব্যুত্পাদয়ডিরস্মীভিঃ পরি- 
হতং ম্যায়কণিকীয়ামিতি নে প্রতন্যতে | দিওমাত্রং চাস্য শ্মৃতিপ্রমো- 
যভঙ্গস্্যোক্তম.| বিস্তরস্ত ব্র্মতত্সমীক্ষায়ামবগস্তব্য ইতি | তদিদযুক্তং-_ 
অন্তু যন যাধ্যামম্তরদোব বিপরীতধর্ন্বকপ্পনমীচক্ষত ইতি | ঘত্শুক্তি 
কাঁদে যস্য রজতাদেরধ্যাসম্তস্যৈৰ শুক্তিকাদের্বিপরীতধর্মবপ্পমং 
রজতত্বধর্মুকপ্পনমিতি যৌজনা1 | ননু সন্তু নাম পরীক্ষফাণাং বিপ্রতি- 
পত্তয়ঃ প্রক্কতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ--সর্ধখাপি তবন্যস্যান্যধর্মকপ্প- 
নাং ন ব্যভিচরতি| অন্যস্যান্যধর্মকপ্পনাইহৃততা, সা! চানির্বচনীয়- 
তেতাধস্তাুপপাদিতম, | তেন সর্বেষামেব পরীক্ষকাণীং মতে হনান্যা- 
ন্যধর্মকপ্পনাইনির্কচনীয়তাইবশ্যন্তীবিনীত্যানির্বচনীয়তা সর্ববতন্তরসিষ্ধাস্ত- 
ইতার্থঃ| অধ্যাতিবাদিভিরকামৈরপি মামানাধিকরণ্যব্যপদেশগ্রবত্তি- 
নিয়মন্েছাদিদমতুপেয়মিতি ভাবঃ| ন কেবলমিয়মহৃততা পরীক্ষকাঁ- 
খাং দিদ্ধা অপি তু লোঁকিকানামগীত্যাহ | তথা চ লোকেইনুভবঃ-_ 
শুক্তিকা হি রজতবদবন্ভাসত ইতি| ন পুনীরজতমিদমিতি শেষঃ| 
স্যাদেতৎ। অন্যন্যাণ্যাত্বভাবিভ্রমো লোঁকসিদ্ধঃ| একশ 7 ভুইভিননস্য 

নহে, তথাপি উহাতে বিষয়াস্তবের অধ্যাম (ভ্রম) দৃষ্ট হয়। বালকের অর্থাৎ: 
অজ্ঞ মানবের অগ্রত্যক্ষ আকাশে তল-মলিনতাদির (৯) অধ্যা বা আরোপ 
করিযা থাকে । অত্তএব, আম্মা দাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দিযগ্রাহ্য না 
হইলও পা অনাস্মাব. অর্থাৎ বুদধ্যাদিব ও বুদ্ধযাদিধর্শের অধ্যার্স হও- 
যার বাধা ন 

চি ছি দি পগ্ডিতের! প্রোক্ত লক্ষণ অধ্যানকে অর্থাৎ 
এপ মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্য। নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেক দ্বারা বা 

লাল শি ঁশীশীশীপিশিগল শশী লী এ 

(৯) তল হকটাহৃতল। মলিনতা- -নীলকান্তি। যখন মেঘ না থাকে, তখনও আকাঁশকে 
নাবড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায়। যেন একখানি নীলকাস্তমণির কড়া উপুড় কর! 
আছে। বস্তুতঃ আকাণের রও নাই এবং উহা চক্ষু্রাহ্যও নহে। হুতরাং এয়প বৌধ অধ্যান 

_ মুলক অর্থাৎ ভ্রম । অগ্র মানবের! অবিবেক প্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গ্লোল- 
ডাকে আকাশে আবে।প কবিয়। ঈবপ ভ্রম অনতব করে। বাচম্পতিমিশ্র বলেন, গৃি 
যে গোর, তাহা এবম্িধ ভ্রমপ্রতীতিব দ্বাৰা গ্রমাণীকৃত হয়। 
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বিদ্যামানুঃ | তত্রৈবং সতি যন্ত্র যুধ্যাসস্তৎকৃতেন দোঁষেণ 
ফাটি (০১৩ 

গুঁণেন ব1 অগুমাত্রেণাপি,স.ম সংবধ্যতে | 

ভেদত্রমে। ন দৃষ ইতি কুতশ্চিদাযনোইভিম্নীনাং জীবানাং ভেদধিভ্রম 
ইত্যত আহ ।-__একশ্চন্দ্রঃ সস্থিতীয়বদিতি। 

পুঁররপি চিদাত্বন্যধ্যাসমাক্ষিপতি_কথং পুনঃ প্রত্যগী ত্বন্যইবিষয়েছ- 

খ্যাসে। বিষয়তন্ধন্মীণামিতি | অয়ঘর্থ/_চিদাত্ব। প্রকাশতে নবা। ন 

চেৎ প্রকাঁশতে কখমন্মিম্ধ্যাসো। বিষয়তদ্ধর্মীণাম.| ন খন্প্রতিভাম- 

মানে পুরোবন্ঠিনি দ্রব্যে রজতগ্য বা তন্ধর্মীণাঁং বা সমারোপঃ সম্তব- 
তীন্তি! প্রতিভাঁসে বা ন তাবদয়মাত্বা জড়ো ঘটাদিবৎ পরাধীনপ্রীকাশ 
ইতি যুক্তম.| ন খলু সএব কর্তা চকর্ম চভবতি বিরোপাৎ | পরসমবেত- 
ক্রিয়াফলশীলি হি কর্ম | ন চ জ্ঞানক্রিয়। পরসমধায়িনীতি কথমস্যাং 
কর্ম! নচতদেব ক্ব্চ পরঞ্চ, বিরোধাঁৎ | আত্মাভ্তরসমবায়াত্যুপগ্মে 
তু জ্েয়স্যাতনোহনাত্বত্ব প্রসঙ্গঃ | এবং তঙ্য তদ্যেত্যনরস্থাপ্রমজঃ | 
স্যাদেতৎ। আত্মা জড়োহপি সর্বার্থজ্ঞানেয় ভাপমানোহপি কর্তৈব 
ন কর্ম | পরসমবেতক্রিয়াফলশীলিত্বাভীবাঁৎ | চৈত্রবৎ | যথা ছি ছৈত্ 
সমবেভক্রিয়য়। চৈত্রনগর প্রাপ্তাবৃভয়নমবেতীয়ামপি ব্রিয়মাণীয়াৎ নগর 
্যেব কর্মতা পরমমবেতক্লিয়াফলশালিত্বাথ। নতু চৈত্রস্য ক্রিয়াফল- - 
শৃলিনোহপি, চৈত্রসমবায়াগামনক্রিয়ায়। ইতিশ তন্ন | শ্রুতিবিরোধাৎ। 
শুঁয়তে হি “সত্যং জ্ঞীনমনস্তৎ ব্রদ্ধ” ইতি | উপপদ্যতে চ| তথাছি-- 
যেচ্ছ্য়মর্থ প্রকাশঃ ফলৎ যন্মিরর্থশ্চ আত্ম! চ প্রথেতে ম কিং জড়ঃ স্বয়ং 
প্রকাশে ব1| জড়শ্চেদ্বিষয়াত্বান'বপি জড়াঁবিতি কম্মিন, কিং প্রকাঁ- 

শেত অবিশেষাৎ ইতি প্রাপ্তমান্ধামশেষস্য জগত । তথা চাভাণক$-- 

বিচাঁরজনিত প্রজ্ঞ বিশেষের দ্বার! তুদদস্তবর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়। 

জানেন। এ অবিদ্যা বছল অনর্থের মূল এবং উহারই উচ্ছেদ জন্য বেদান্ত 
শাস্ত্রের গ্রবৃত্তি। 

[ তত্র..সন্বধ্যতে ] অধ্যাসের কথিতগ্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হও- 
যাতে ইহাও স্থির হইতেছে যে, যাহাতে যাহার অধ্যাদ-তাহাতে তাহার 
দোষ গুণ অন্লমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাঁস হয়; অথচ 

' তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পৃষ্ট হয় না, সর্পেও রজ্জুর 
গোব গুণ অনুক্কাস্ত হয় না। এইরূপ, আত্মাতে অনাত্মীর ও অনাম্মবাতে 

আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার বন্বস্ধ বা সংশ্লিষ্টতা নাই নুতরাং 
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তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্বানাত্বনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য 
নর্বেন প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদ্কাশ্চ প্রবৃভাঃ 
“অন্ধন্যেবান্ধলগ্নন্য বিনিপাঁতিঃ পদে পদে |” ন চ নিলীনমেব বিজ্ঞানমর্থ- 
স্বানৌ জ্ঞাপয়তি চক্ষুরাদিবদিতি বাঁচম্। জ্ঞাপনং হি জ্ঞানজননম.| 
জনিতঞ্চ জ্ঞানং জড়ং সৎ নোক্তদুষণমতিবর্ভেতেতি | এবমুত্তরোত্তরা- 
গ্যপি জ্ঞানানি জড়ীনীত্যনবস্থ! | তম্মাদপরাপীনপ্রকাশা সংব্ছিপে- 

তব্যা। তথাপি কিমায়াতং বিষয়াম্মনোঁঃ স্বভাবজড়য়োঃ। এতদা- 
' য়াতং যত্তয়োঃ মংবিদজড়েতি| তৎ কিং পুত্রঃ পণ্ডিত ইতি পিতা২পি- 
পগ্ডিতোহস্ত | স্বভাব এষ অংবিদঃ স্বয়ং প্রকাঁশায়! যদর্থাত্বসন্বন্ষিতেতি 
চেং হুন্ত পুত্রদ্যাপি পণ্ডিতন্য স্বভাব এষ যৎ পিতৃমম্বদ্ধিতেতি সমানম.| 
সহার্থাত্বগ্রকাশে ন সংবিৎপ্রকাঁশোন তর্থাত্বগ্রকাশং বিনেতি তদ্যাঃ 
স্বভাব ইতি চে তৎ কিং সংবিদে! ভিন্গো সংবিদর্থাত্ব প্রকাশেখ। 
তথা চ ন স্বয়ংপ্রকীশ! সংবিৎ ন চ সংবিদর্থাত্ব প্রকীশ ইতি | অথ 
সংবিদর্থাতবপ্রকাশে! ন সংবিদোভিদেততে, সংবিদেব তৌঁ | এবং চেঞ্চ 
যাঁবছুক্তং ভবতি মংবিদাত্বার্থোৌ সহেতি তাঁবদূক্তং ভবতি মংবিনর্ঘাত্ব- 
প্রকাশে! সছেতি। তথ! চন বিবিক্ষিতার্থনিদ্ধিঃ। ন চাঁতীতানাগতার্থ 
.গৌচরায়াঃ নংবিদোহর্থনহভীবোহপি | তদ্বিযয়হনোপাদানোপেক্ষা- 
বুদ্ধিজননাঁদর্থসহভাঁব ইজি ঠেম্ন| অর্থমংবিদ ইব হানাদিবুদ্ধীনামপি 
তন্থিষযত্বান্পপত্তেঃ।  হানাদিজননান্ধানাদিবুদ্ধীনামর্থ বিষয়ত্বম.| 
অর্থবিযয় হথানাদিবুদ্ধিজনন! চার্থনংবিদস্তদ্বিষয়ত্বমিতি চেৎ তৎ কিং 
দেছদা প্রযত্তবদাত্বসংযোগো দেহ প্রত্তিনিবৃত্তিহেতুরর্থে ইত্যর্প্রকাশো- 
ইস্র। জাড্যাদেহাত্রসংযোগো। নার্থ প্রকাশ ইতি চেৎ, নন্বয়ং স্বয়ংপ্রকা- 
শোঁহপি স্বাত্মবন্যেৰ খদ্যোতবৎপ্রকাঁশ? অর্থে তু জড় ইত্যুপপাদিতম। 
নচ প্রকাশস্যাত্বশোবিষয়াঃ| তে হি বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ স্থুলতয়। অনুভূয়্তে 

তিক পিস্পিস্পিপীশিশিতি 

কেহ কাহার দোষ গুণে লিপ্ত হয় না। [তং.পরাণি] প্রমাণব্যবহার, 
প্রমেয়ব্যবহার, অহংমমাদি-জ্ঞান-ব্যবহাঁর, লৌকিক ও বৈদিক যে কোন 
ব্যবহার, সমস্তই এ অবিদ্যা নামক আত্মানাআার পরস্পরাধ্যাস হইতে 
উৎপন্ন ও নির্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধি শান্ত, মস্ত নিষেধ শান্ত, 
সমুদয় মোক্ষ শান্ত, সমস্তই অবিদ্যাপর অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অবিদ্যাঁ 
প্রতিপাঁদক। অবিদ্যা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মানাতআ্বার অধ্যাস ব্যতীত কিছুই 
হইতে পারে না।' অতএব) আত্মা ও অনায্মা পরম্পর পরম্পরে অধান্ত 
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সর্ববাণি চ শীস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি | কথৎ পুনর- 
বিদ্যাবদ্ধিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণাঁনি শাস্ত্রীণি চেতি। | 

প্রকাশশ্ঠায়মাত্তরো হস্থুলো হনগুরছম্মোইদীর্ঘম্চেতি প্রকাশতে। 
তশ্মাক্ছঞ্জ্রে অন্ৃভূয়মান ইব দ্বিতীয়শ্দ্রমাঃ ন্বপ্রকীশাদন্যোহর্ঘো হনির্ব- 
চন্দীয় এবেতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ | ন চাস্য প্রকাশস্যাজানতঃ স্বলক্ষণভেদে! 
হনুভূয়তে| ন চানির্বাচ্যার্থভেদঃ প্রকাশং নির্বাচ্যং ভেত্মর্থতি। 
অতিপ্রসঙ্গাৎ| ন চার্থানীমপি পরম্পরং ভেদঃ সমীচীনজ্ঞানপদ্ধতি 

মধ্যান্তে ইতযুপরিফীহ্ুপপাদয়িষ্যতে | তদয়ং প্রকাশ এব স্বয়ংপ্রকাঁশ 
একঃ কুটস্থো! নিত্যোনিরংশঃ প্রত্যগাত্বা ইশক্যনির্বচনীয়েভ্যো দেছে- 
ক্িয়াদিভা আত্মানং প্রতীপং নির্বচনীয়মঞ্চতি জীনাতীতি প্রত্যঙ স চা- 

অ্েতি প্রত্যগাত্বাঁ।. ম চাপরাঁধীনপ্রকীশতবীদনং শত্বীচ্চাবিষয়ন্তম্মিনধাযো। 

ব্ষয়ধর্মাণাঁৎ দেছেক্ডিয়দিধর্মাণাং কথং, কিমাক্ষেপে | অযুক্কোহয়ম- 
ধ্যাস ইত্যাক্ষেপঃ কন্দাদয়মযুক্ত ইত্যত আহ ।-_নর্ষোহি পুরোবস্থিতে ৰি- 
ষঠ্রে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি | এতছুক্তং ভবতি 1--যৎ পরাধীনপ্রকাশমংশ- 
বচ্চ তৎসামানা(ংশগ্রাছে কাঁরণদোষবশাচ্চ বিশেষাগ্রছে ইনাখ! প্রকা* 

শতে | প্রত্যগাত্ব! তবপরাধীন প্রকীশতয়া ন স্বজ্ঞানে কারণান্যপেক্ষনে | , 

যেন তদাঅরৈর্দোৈরষ্যেত। ন চাংশবানং ঘেন কশ্চিদস্যাংশোথৃছোত 
কশ্চিন্ন গুহোত | নহি তদেব তদানীমেব তেনৈব গৃহীতমগৃহীতঞ্চ সম্ভব- 
তীতি ন স্ময়ংপ্রকাঁশপক্ষেধ্যীনঃ | সদাতিনেইপ্য প্রকাশে পুরোবস্থৃত 

তবস্যটপরোক্ষত্বপ্যাঁভাবান্নাধ্যাসঃ | ন হি শুক্তাবপুরঃস্থিতায়াৎ রজত মধ্য- 

সাতীদং রজতমিতি | তক্মাদত্যন্তগ্রহেহত্ন্তাগ্রছে চ নাধ্যাস ইতি 

সিদ্ধম.| স্যাদেতৎ | অবিষয়ত্বে হি চিদীত্বনে|নাধ্যাসঃ বিষয় এব তু 

চিদাত্ব। অন্মৎপ্রত্য়ন্য, তৎ কথং নাধ্যান ইত্যত আহ ।-যুহ্মৎপ্রত্যয়া- 

পেতস্য চ প্রত্যগাত্বনোহবিষয়তবং ব্রবীষি | বিষয়তে ছি চিদাত্মনোহন্যো 
বিষয়ী ভবেৎ্ | তথা চ যো বিষয়ী স এব চিনাত্বা ব্ষয়ন্ত ততো হন্যো 

হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতদন্তর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি লৌকিক ব্যবহার 
সকল নির্বাহিত করিয়া আসিতেছে । 

[ কথং...চেতি ] যদ্দি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শীস্ত্র/ এ সকল 

আঁবিদ্যাবদ্ধিষয় কেন? অর্থাৎ অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অধিকারতুক্ত কেন? 
' উহাও যে অধ্যাসমূলক তাহা তোমায় কে বলিল? অথবা গ্রত্যক্ষাদি প্রমা? 
ও, বেদি শান, এ সকণ যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিবগই হয়, তাহ' 
৪ 22 



২২ বেদান্তদরশনমূ। | ১ম, অ 

. উচ্যতে। দেহেন্দরিয়াদিহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বান্বপ- 

পেতো পরমাণ্বতানুপপত্েঃ। ন হীক্ডিয়পযনুপাদয় প্রত্য- 
ুদ্বৎপ্রতায়গোচরোতত্যুপে়। | তম্মাদনাতত্বএসঙ্গাদনবন্থাপরিছারায় 
ুম্বতপ্রত্যয়াপেততম্ | অতএবাবিষ়ত্বমাতুনোবক্রব্যমূ। ঠতধা ৮ 
নাধ্যাস ইত্যগ| 

পরিসরতি।-উচাতে | ন তাঁব্দয়মেকান্তেনাব্যিয় ইতি কু্। 
অশ্মৎপ্রত্যায়বিষয়ত্বাৎ | আযমর্থ: ।_সত্যং প্রত্যগাত্বা স্বয়ং প্রকাশত্বাদখি- 
বযয়োইনংশশ্চ !  তথাপ্যনির্বচনীয়ানাদা বিদ্যাপরিকষ্পিতবুদ্ধিমনঃসৃদ্মম 
ভুলণরীরেকিয়াবচ্ছেদেনানবচ্ছিন্নোপি বস্তোহবচ্ছি্র ইবাভিম়োইপি 
ভিন্ন ইবাঁইকর্তাপি কর্তেব অভোক্তাপি ভোজেব অবিষয়োপাম্মৎ- 
প্রত্যয় ব্ষয় ইৰ জীবভাবমাপন্নোহবভাসতে। নভ ইর ঘট মর্ণিক 
মলিকাদ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্মিবানৈকবিধধর্্মকমিবেতি | ন ছ্ি সিদেকরস, 
স্যাত্বনশ্চিদংশে গৃহীতে ইণৃহীতং কিধিদত্তি| ন খন্বানন্দনিত্যত 
বিভুতাদয়োহস্য চিদ্বপাদস্থতো৷ ভিদ্ান্তে যেন তদগ্রহেন গৃছোরন। 
গৃহীত এব তু কপ্পিতেন ভেদেন ন বিবেচিতা ইত্যগৃীতা ইবাভাস্তি। 
ন চাত্বনে। বুদ্ধাদিভ্যোভেদস্তাত্বিকো যেন চিদাত্বনি গৃহামাণে মোইপি , 

গৃহীতে। ভবেৎ | বুদ্ধযাদীনামনির্কাচাড়েন তত্তেস্যাপানির্ধচনীয়নবাৎ। 
তম্মাচ্চিদাত্বনঃ স্বয়ংগ্রকাশস্যেবাধ্নবচ্ছিননস্যাবগ্ছিন্নেত্যোবদ্ধ্যাদিত্যো- 
তেদাগুহাৎ তদধাসেন জীবভাঁব ইতি| তম্য চানিদমিদমাত্মনোহম্মৎ 

গ্রতায়বিষয়ত্বমুপপদ্যতে | তথাহি।-_কর্তা ভোক্ত। চিদাত্বা অহংগতায়ে 

গ্রত্াবতাঁসতে। ন চোদামীনস্য তন্য ত্রিয়াশক্ির্ভোগশক্কিব্বা সম্তবতি। 
যস্য চ বুদ্ধাদেঃ কার্ধযকরণমজ্ঘাতন্য ক্রিয়াভোগ্রশক্তী ন তদ্য চৈত. 

নাম | তশ্মাচ্চিদাত্মৈ কার্্যকরণমজ্ঘাতেন গ্রথিতো লন্বক্রিয়াভোগ- 

শক্তি; স্বয়প্রকাশোইপি বুদ্ধযাদিবিষয়বিচ্ছ্রণাঁৎ কথঞ্চিদন্মৎপ্রত্যয়বি- 

ষয়ে। ইংকারাম্পদে! জীব ইতি চ জন্তুরিতি চ ক্ষেত্রজ্ ইতি চাধ্যায়তে। 
সপ প্ল
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হইলে, উ সকল কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে গারে? [উচ্যতে ] 

বলিতেছি, অর্থাৎ এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি। 

[ দেহে...শীন্তানি চ] ভাবিয়া দেখ, দেহের উপর, ইন্জিয়াদির উপর, 

'মমাদি জান ন্যন্ত না হইলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অভিমানবর্জিত হইলে 

প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না বাঁ কর্তৃত্বাদি জীবভাব, থাকে না। প্রশ্নাতৃত্ব ব্যতীত 

অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, দেহাদির প্রতি অহংমমাদিজ্ঞান না থাকিলে, 
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ক্ষাদিব্যবহীরঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইজ্িয়”। 
ব্যাপারঃ সম্ভবতি । নচানধ্যস্তাত্ভাঁবেন দেহেন কৃশ্চিৎ 
ন'খলু জীবশ্চিদাত্মনোভিদ্যতে । তথা চ শ্রুতিঃ "অনেন জীবেনাত্মনা” ইতি। 
তন্মাচ্চিদাধ্মনোইব্যতিরেকাজ্জীবঃ শ্বয়ংপ্রকাশোইপ্যহংপ্রত্যয়েন কর্তৃভোক্ত - 
তয়া ব্যবহারযোগ্যঃ ক্রিয়ত ইত্যহংপ্রত্যয়ালম্বনমুচ্যতে। ন চাঁধ্যাসে সতি 
বিষয়ত্বং বিষয়ত্বে চাধ্যাস ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি সাম্প্রতম্। বীজান্কুর- 
বর্দনাদিত্বাৎ পূর্ববপূর্বাধ্যাসতদ্বাসনাবিষয়ীরুতস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসবিষয়ন্থা 
বিরোধাদিত্যুক্তং নৈসর্গিকোধয়ং লোকব্যবহার ইতি ভাষ্যগ্রস্থেন। তশ্াৎ 
ুষ্,ক্রং ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়' ইতি। জীবো হি চিদাত্মবতয় স্বয়ংপ্রকীশ- 
তয়া অবিষয়োপ্যৌপাধিকেন রূপেণ বিষয় ইতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ। ন 
বয়মপরাধীনপ্রকাশতয়া অবিষয়ত্বেনাধ্যাসমপাকুর্মঃ। কিন্ত প্রত্যগাত্মা ন 
স্বতে। নাপি পরতঃ প্রথত ইত্যবিষয় ইতি ূমঃ। তথা চ সর্বথা২প্রথমাঁনে 
গ্রত্যগাত্মনি কুতোইধ্যাস ইত্যত আহ-অপরোক্ষত্বচ্চ গ্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। 
প্রতীচ আত্মনঃ প্রসিদ্ধিঃ প্রথা তস্যা অপরোক্ষত্বাৎ। যদ্যপি প্রত্যগাস্মনি 
নান্যা প্রথান্তি, তথাপি তেদোপচারঃ| যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি। - এত-. 
ছুক্তং ভবতি।--অবশ্যং চিদদাত্বা অপরোক্ষোইভ্যুপেতব্স্তদ প্রথায়াং সর্বস্যাই 

অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির ুরাদির) প্রবৃত্তি হয় না হইতেও পারে 
না। ইন্্িয়গণও নিরাশ্রয়ে অর্থাৎ দেছাদির আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন 
কার্য করিতে পারে ন1। (ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়!_ দিলে,_ অর্থাৎ অহং 
মমাঠি জান.বর্জিত-হইলে, কি দিয়া কি প্রকারে দেখিবে ও শুনিবে? এবং 
শরীর ভুলিয়া! গেলে ইন্দ্িয়েরাই.ব! কোথায় থাকিয়! কিরূপে. আগুন 
আঁপন.কাধ্য করিবে 1) যে দেহে অহংমমাদির অধ্যাপ নাই, অর্থাৎ যে 
দেহে অহংমমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা জীব কি 
কাধ্য সাধন করিতে পারে? কোন্ ব্যবহার নির্বাহ করিতে পারে? 
তাদৃশ দেহ নিশ্টেষ্ট বা নির্ধ্যাপার থাকে (১০)। অতএব, যখন এরূপ প্ররূপ 
চে ) সথাপডি মূচ্ছাদিকালে শরীরাদিতে অইং-সম-জ্ঞান বা অভিমান থাকে না। তৎ- 
কারণে তৎকালে প্রমাতৃত্ব ব.জীবৃভাব লুপ্ত থাকে। ইন্দরিয়গণও তখন মিশ্চেঃ বা ি্্যা- 
পার থাকে। ইহা দেখিয়। বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অসঙ্গ চেতন পরমায়্া। অহংবৃত্ির- 
যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্জিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়। তদাশ্রিত অঙ্গ সকলকে 
বি করিতেছেন। স্ৃতরাং শাস্্ীয় অশান্ীয় উ্য়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসঘূলক ও 
জীবাশ্রিত। | | : 

(৪৮. 
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।ব্যাগ্রিয়তে। ন চৈতন্মিন্ র্বস্থিসঠস্যাযন: প্রমাতৃত- 
মুপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমস্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। 
'তন্মাদবিত্যাবরিযয়াণ্যব প্রত্যক্ষাদীনি গ্রমাণানি শান্তাণি 
 পরথনেন জগদাস্কা রসঙ্গািতাক্তম।. তিষটাত্রভবতি_তমেব তান্তমন্থভাতি 
সর্ধং তস্য ভাস সর্বমিদং বিভাঁতি ইতি। তদেবং প্রমার্থপরিহারমুক্তা 

অভ্যুপেত্যাপি চিদাত্মনঃ পরোক্ষতাং প্রৌঢবাদিতয় পরিহারান্তরমাহ_- 
নচীয়মন্তি নিয়মঃ পুরোবস্থিত এব -(অপরৌক্ষ এব ) বিষয়ে বিষয়াস্তরমধ্য- 
দিতব্যমিতি। কম্মাদয়ং ন নিয়ম ইত্যত আহ।-_অপ্রত্যক্ষেইপি হ্যাকাশে 
বালান্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। হির্যন্বীদর্থে। নভে! হি দ্রব্যং সৎ রূপম্পর্থ 
বিরহান্ন- বাহোয্দিয়গ্রত্যক্ষম। নাপি মানসং মনসা ইসহায়স্য বাহ্যে 
২গ্রবৃত্বেঃ। তক্মাদগ্রত্যক্ষম! অথ চ তত্র বালা অবিবেকিনঃ পরদর্শিত 
'দর্শিনঃ কদাচিৎ গার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজনং শুরুত্ব- 
মারোপ্য নীলোৎপলগলাশশ্যামমিতি বাঁ রাজহংসমালাঁধবলমিতি বা 
নির্বরয়ন্তি। তত্রাপি পূর্বরৃষ্টা তৈজমস্য বা তামসদ্য বা রূপস্য পর্র 

_নভসি স্থৃতিরপোইবভাদ ইতি। এবং তদেব তর্গমধ্যস্যত্তি অবাঙ্ 
মুখীভূতং মহেন্ত্রনীলমণিময়মহাকটাহকল্পমিত্যর্থঃ। উপসংহরতি--এব- 
মিতি_ উক্তেন প্রকারেণ | সর্বাক্ষেপপরিহারাৎ। অবিরুদ্ধঃ প্রত্য- 
গাত্মন্যপ্যনাত্মনাং বুদ্ধ্যাদীনাং অধ্যাসঃ। নম্গ সম্তি চ সহস্রমধ্যাসাস্তৎ 
কিমর্থময়মেবাধ্যাস আক্ষেপসমাঁধানাভ্যাং ব্যুৎপাঁদিতে! নাধ্যাসমাত্রমিত্যত 
আহ।-_-“তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিত! অবিদ্যেতি মনান্তে”। জৃবিদ্যা 
হি সর্ানর্থবীজমিতি শ্রতিস্থতীতিহাসপুরাণাদিষু প্রদিদ্ধমূ। তহুচ্ছেদায়-_ 

টড) অধ্যস্তভাব ব্যতীত অদক্গন্বভাঁব পরমাত্মার কর্তৃত্ব ভোক্ত তব সম্ভব হয় 
| এবং কর্তৃতবোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাঁদির প্রবৃত্তিও থাকে না, তখন 
ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষা্ি গ্রমাণ ও বেদাদি 
শান্ত, সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের, অন্তর্গত । 
অর্থাৎ সমন্তই.জীবের পরিকন্পিত। (বস্ততঃ প্রত্যক্ষাদি গ্রমাণ, বেদাদি 
শান্ত, তদ্ঘটিত ব্যবহার, সমস্ত্ই অবিদ্যামূলক, অধ্যাসমূণক, সুতরাং উহা- 
দের ব্যবহারিক প্রামাণ্য বা! ব্যবহারিক পত্যতা ভিন্ন তাত্বিদ' গ্রামাণ্য বা 
পরমার্থ সহ্যতা নাই। অধ্যাল্মূলক-ব্যবহার অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়! 
পর্যান্তই থাকে স্মুতরাং তাহাদের গ্রামাণ্যও তৎকাল পর্যযত্ত থাকে, ইহ! 
অন্গীকৃত হয়)। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে গ্রত্যঙ্গাদিব্যবহারে প্রবৃত্ত 
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চেতি। পশ্াদ্িভিশ্চাবিশেষাৎ। যথাছি গশ্বীদয়ঃ শব্দাদিভিঃ 
_শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দার্দিবিজ্ঞানে প্রতিকুলে জাতে 
বেদাস্তাঃ প্রবৃত্ত! ইতি বক্ষ্যতি। প্রত্যগাত্মন্যনাস্মাধ্যাস এব সর্বানর্থতেতুর্ণ 
পুনারজতা্দিবিত্রমা ইতি স এবাবিদ্যা৷ তংস্বরূপ্ধাবিজ্ঞাতং ন শক্যমুদ্ছেত্ত- 
মিতি তদেব ব্যুৎপাদ্যং নাধ্যাসমাত্রমূ। অত্র চ এবংলক্ষণমিত্যেবংরূপতয়া- 
ইনর্থহেতুতোক্তা। যম্মাৎ প্রত্যগাত্বন্যশনায়াদিরহিতে ইশনায়াছ্যপেতান্তঃ- 
করণাদ্যহিতারোপেণ প্রত্যগাত্বানমহ্ঃখং ছুখাকরোতি, তন্মাদনর্থহেতুঃ। 
ন চৈবং পৃথগ্জনা অপি মন্যন্তেত্ধ্যানং, যেন ন ব্যুৎপাদ্যেত ইত্যত উক্ত 
পিতা মন্যন্তে। নন্বিয়মনাদিরতিনিরূঢুনিবিড়বাসনান্ুবিদ্ধা ইবিদ্যা ন শক্যা 
নিরোদ্ধ, মুপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে তং প্রতি তন্নিরোৌধোপায়মাহ।-_ 
“তদ্বিবেকেন চ বন্তশ্বূপাবধারণং” নির্বিচিকিৎসং জ্ঞানং “বিদ্যামাহঃ 
পণ্ডিতাঃ প্রত্যগাত্মনি খন্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধাদিত্যে।, বৃদ্ধা দিভেদা গ্রহনি-. 
মিত্বো বৃদ্ধ্যাদ্যাত্মত্বতদ্বর্মাধ্যাসঃ। তত্র শ্রবণমননাদিভিরধদ্িবেকবিজ্ঞানং 
তেন বিবেকাগ্রহে নিবন্তিতে অধ্যাসাপবাধাজ্মকং বস্তম্ব্ূপাবধারণুং বিদ্যা 
চিদাত্মরপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থ:। সাদেতৎ। - অতিনিরূঢনিবিড়- 
বামনান্ুবিদ্ধাইবিদ্যা বিদ্যয়া অপবাধিতাইপি স্ববাসনাঁবশাৎ পুনরুত্তবিষ্যতি, ' 
প্রবর্তয়িষ্যতি চ বাঁসনাদিকাধ্যং স্বোচিতমিত্যত আহ।-“তটত্রবং মতি” 
এবংভৃতবস্ততত্বাবধারণে সতি। “যত্র যদধ্যাঁসম্তত্কুতেন দোঁষেণ গুণেন বা 
অণুমাত্রেণাপি স ন স্ধ্যতে”। অস্তঃকরণাদিদোষেণাশনায়াদিন। চিদাত্ম! 
চ্দাত্নোগুণেন চৈতন্যানন্াদিনাইস্তকরণাদি ন সম্বধ্যতে। এতছুক্তং 
ভবতি।--তত্বাবধারণাভ্যাঁসস্য হি স্বভাব এষ স তাদুশো যদনাদিমপি 

৮০০ শী পিপি 

আছে, এমত নহে। জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাহাদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে' 
তাহাবাও ব্যবহারকালে এরূপ এরূপ অধ্যস্তভাব গ্রহণ করিয়। ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। টি 

[পশ্বী-.'অবিশেষাৎব্যবহার বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মন্য্যেরাঁও 
পশুদিগের সহিত সমান-_তদ্বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রডেদ 
নাই। অর্থাৎ পঞ্ডরা যেমন অধ্যাসপূর্বক ব্যবহার করে, ভ্তানীরাও তক্রপ 
অধ্যামপূর্বক ব্যবহার করেন। অধ্যাম ব্যতীত কাহারও কোন ব্যব- 
হার চলিতে বা থাকিতে পারে না। 

[ যথা...বর্তস্তে ] শব্াাদির সহিত শ্রোত্রানির সন্বন্ধ হইলে পণ্ড 
গ্রত্ৃতিরা যেমন শব্ধাদি জানিতে পাঁরে এবং জানিবার পর তাহার! 
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ততোনিবর্ন্তে অনুকূলে চ প্রবর্তস্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং 

পুরুষমতিমুখমুপলত্য মাঁৎ হস্তৃ-ময়মিষ্্তীতি পলায়িতুমার- 
তন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যতিমুখীতবস্তীতি, 

নিরূঢনিবিড়বাঁননমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয্বতি। তত্বপক্ষপাতো!' ছি স্বভা- 

বোধিয়াম। যদাহর্ধাহ্যা অপি। “নিরপদ্দরবতৃতার্থ-্বভাবস্য বিপর্যযয়ৈঃ। 

ন বাঁধো যত্ববত্বেহাগ বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাঁতত” ইতি। বিশেষতস্ত চিদাত্বস্বভাবস্য 

তৰজ্ঞান্যাত্য্তাত্তরক্ষস্য কুতো ইনির্বাচ্যয়৷ ইবিদ্যয়া বাধ ইতি। যছুক্তং 

“মত্যানৃতে মিথুনীক্কত্য বিৰেকাগ্রহাদধ্যপ্যাহমিদং মমেদমিতি লোক- 
ব্যবহার” ইতি, ভত্র ব্যপদেশলক্ষণো ব্যবহারঃ কণ্ঠোক্তঃ| ইতিশবন্চিতং 
লোকব্যবহারমাদর্শয়তি ।-“তমেতমবিদ্যাখ্য” মিতি। নিগদব্যাথ্যাতম্। 

আক্ষিপতি।--“কথং পুনরবিদ্যাবদ্ধিষয়াপি গ্রত্যক্ষা্দীনি প্রমাণানি”। 
তত্বপরিচ্ছেদো হি গ্রমা বিদ্যা, তৎসাধনানি প্রমাণানি কথমবিদ্যাবদ্ধি- 
যয়াণি। নাবিদ্যাবস্তং প্রমাঁণান্যাশ্রয়স্তি, তৎকার্য্যপ্য বিদ্যায়! অবিদ্যা- 

বিরোধিত্বা্দিতি ভাবঃ। সন্ত বা প্রত্যক্ষাদীনি' সংবৃত্ত্যাপ যথা তথা, 

শান্ত্রাণি তু পুরুষহিতান্শীসনপরা প্যবিদ্যাগ্রতিপক্ষতয়। নাবিদ্যাবদ্ধিষয়াণি 

' তবিতুমর্্তীত্যাহ ।-“শান্সাণি চেতি|” র 
সমাধত্তে।-“উচ্যতে। দেফেন্দ্িয়াদিঘহংমমাতিথানহীনস্য” তাঁদাত্ব- 

তথবন্ধ্যাসহীনস্য “প্রমাতৃত্ান্তুপপত্তৌ সত্যাং প্রমাণপ্রবৃত্তযন্থপপত্তে” | অয়- 
মর্থ;।__প্রমীতৃত্ব হি প্রমাশ্রতি কর্তৃত্মূ। তচ্ স্বাতত্্যম্। শ্বাতন্্ঞ্চ প্রমা 

তুরিতরকারকা গ্রযোজ্যস্য সমন্তকারকপ্রযোক্ত্বম। তদনেন গ্রমাকুরণং 
প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমস্তরেণ করণং প্রয়োক্ত,মর্থতি। 

ন চ কুটস্থনিত্যশ্চিাত্ম। ইপরিণামী স্বতোব্যাপারবান্। তশ্মাৎ ব্যাপারবদ্ধ- 

বযাদিতাদাত্ব্যাধ্যামাৎ ব্যাপারবত্তয়! প্রমাণমধিষ্াতুমর্থতীতি ভবত্যবিদ্যা- 
বৎপুরুষবিষয়ত্বমবিপ্যাবৎপুরুষা্রয়তবং প্রমাণানামিতি। অথ মা! প্রবন্তি 

ষত গ্রমাণাঁনি কিং নশ্ছিন্নমিত্যত আহ ।- ন হীব্রিয়াণ্যন্থপাদায় প্রত্যক্ষা- 
দিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ব্যবহিয়তে ২নেনেতি ব্যবহারঃ ফলং প্রত্যক্ষাদদীনাং 
গ্রমাণানাং ফলমিত্যর্থ;। ইন্জিয়াণীতি ইন্জরিয়লিঙ্গাদীনীতি ষটব্যম্। দ্ডিনো- 

যেমন অনুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়_গ্রতিকুল দেখিলে মিবৃত্ত হয়_ 
জ্ঞানীরাও তদ্রুপ এঁরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পর 
তাহারাও প্রতিকূল দেখি'লৈ নিবৃত্ত হন ও অন্থুকুল দেখিণে প্রবৃত্ত হন। 
[ যগা...ব্যবহারঃ] পণুরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মন্তুয্যকে আপনার অভিমুখে 
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এবং পুরুঘা! অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রুরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ 

খভেশীদ্যতকরান্ বলবত উপলত্য ততোনিবর্তৃস্তে তদ্ধিপরী- 

তান্ প্রতি অভিমুখীতবস্তি। অতঃ সমাঁনঃ পশ্বাদিভিঃ 

গচ্ছস্তীতিব্ৎ। এবং হি প্রত্যক্ষারদীত্যুপপদ্যত্ে। ব্যবহীরক্রিয়ন্তা চ ব্যঘ- 

হার্য্যাক্ষেপাঁৎ সমানকর্তৃকতা। অন্থুপাঁদীয় যো ব্যবহার ইতি যোজনা। 

কিমিতি পুনঃপ্রমাতোপাদত্তে প্রমাথানি, অথ স্বয়মেব কস্মান্ন প্রবর্ততে 

ইত্যত আহ।--“ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণেন্দিয়াণাং ব্যাপার প্রমাণানাং ব্যাপারঃ 

সম্ভবতি। নজাতু করণান্যনধিষ্ঠিতানি কর্তা স্বকাধ্যে ব্যাপ্রিয়ন্তে। মাতৃৎ 
কুবিন্নরহিতেভ্যো। বেমাদিত্যঃ পটোৎপন্তিরিতি। অথ দেহ এবাধিষ্ঠাতা 
কনম্মান্ন ভবতি? কৃতমত্রাত্বাধ্যাসেনেত্যত আহ ।-“ন চানধ্যস্তাতআভাধেন 

দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে” ্ুযুপ্ধেইপি ব্যাপারপ্রসঞ্গাদিতি ভাঁবঃ। 
স্যাদেতৎ। যথা ইনধ্যস্তাত্সভাবং বেমাদিকং কুকিনে! ব্যাপারয়ন্ পটস্য কর্তা 

এবমনধ্যস্তাত্বভাবং দেছেন্দ্িয়াদি ব্যাপারয়ন্ ভবিষ্যতি তদভিজ্ঞঃ প্রমাতা 

ইত্যত আহ । “ন চৈতক্সিন্ সর্বাস্মিন্” ইতরেতরাধ্যাসে ইতরেতরধর্ম্াধ্যাসে 

চাঁত্যাত্মনো হসঙ্গপ্য সর্বথা সর্বদা] সর্বধর্মধর্মিবিমুক্তস্য প্রমাতৃত্বমুপপ- 

দ্যতে। ব্যাপারবস্তো হি কুবিন্দাদয়ে! বেমাদীনধিষ্ঠায় ব্যাপারয়স্তি । অনধ্য- 

স্তাত্মভাবস্য তু দেহাদিাত্মনো ন ব্যাপারযোগোইসঙ্গত্বাদিত্যর্থ:। অভ্চাঁ 

ধ্যাসাশয়াণি প্রমাণানীত্যাহ ।-পন চ প্রমাতৃত্বমস্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি।” 

. প্রমায়াং খলু ফলে স্বতন্ত্ঃ গ্রমাতা ভবতি। অন্তঃকরণপরিণামভেদশ্চ প্রমেয় 

প্রবণঃ কর্তৃস্থশ্চিৎস্বভাবঃ প্রমা কথঞ্চ জড়স্যান্তঃকরণস্য পরিণামশ্চিজ্মপো- 

ভরবে যদি চিদাত্মা তত্র নাধ্যস্যেত। কথঞষ চিদাঝ্কর্তকোভবেৎ যদ্যস্তঃ- 
করণং ব্যাপারব্চ্চিদাত্মনি নাঁধ্যসযোত। তন্মাদিতরেতরাধ্যাসাচ্ছিদাত্মকর্তৃস্থং 
গ্রমাফলং সিধ্যতি। তৎসিদ্ধৌ চ প্রমাতৃত্বম। তামেব ৮ প্রমামুররাকৃত্য 
প্রমাধস্য প্রবৃত্তিঃ। প্রমাতৃত্বেন চ গ্রমোপলক্ষ্যতে । প্রমায়াঃ ফলস্যাভাবে 

প্রমাণং ন প্রবর্তেত। তথ চ প্রমাণমপ্রমীণং স্যাদিত্যর্থঃ। উপসংহরতি। 

তশ্মাদবিদ্যাবদ্ধিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষার্দীনি প্রমাণানি। স্যাদেতৎ। ভবতু পৃথগ্ 
জনানামেবম্। আগমোপপত্তিগ্রতিপন্নপ্রত্যগাত্মতত্বানাং ব্যুৎপন্নানামপি 
পুংঘাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার দৃশ্যস্ত ইতি কথমবিদ্যাবদ্ধিষয়াণ্যেব প্রমাণা- 

আসিতে দেখিলে “এ আম'য় মারিতে আদিতেছে” ভাবিয়। পলায়ন করে 

এবং তৃণপুর্ণহত্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিমুখীন হয়, সেই 

রূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনাৰ অভিমুখে রোষকষায়িতনেত্রে'খঙ্গাহস্ত 



২৮ - বেদাস্তদর্শনম্। [ ১ম, অ 

পুরুষাগাং প্রমাণপ্রমেযব্যহারঃ | পশ্বাদীনাধ গ্রপিদ্ধ বা" 
বিবেকপৃব্বকিঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ 1] তৎনামান [দর্শনামূব্যু 

নীত্যত আহ।--প্পশ্বাদি ভিশ্চাবিশেষাৎ” ইতি । বিদস্ত নামাগমৌপপত্তিভ্যাং 

দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো ভিরং প্রত্যগাত্মানং, প্রমাণপ্রমের়ব্যবহারে "তু প্রাণভৃ- 

_ম্মানধর্াাতিবর্তত্তে। যাদুশো। হি পশুশবুস্তাদীনামবি গ্রতিপন্মুগ্ধভাবানাং 
ব্যবহারস্তাুশোব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং দৃশ্যতে। তেন তৎসামান্যাত্বেথামপি 

ব্যবহারসময়ে হবিদ্যাবত্বমন্থমেয়ম। চ শব; সমূচ্চয়ে। উক্তশঙ্কানিবর্তন- 

সহিতপূর্বাক্তোপগত্তিরবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়নতং প্রমাণানাং সাধয়তীত্যর্থ;। 

এতদ্েব বিতজতে “যথা হি পশ্বাদয় ইতি।” অত্র চ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং 

সম্বন্ধে সতীতি প্রত্যক্ষ প্রমাণং দর্শিতম। শব্দাদিবিজ্ঞান ইতি তৎফল- 

মুক্তমূ। প্রতিকূল ইতি চানুমানফলম্। তথাহি।-শবাদিস্বরূপমুপলত্য 

তজ্জাতীয়স্য গ্রতিকৃলতামনুস্ৃত্য তজ্জীতীয়তয়োপলভ্যমানস্য প্রতিকূলতা" 

মন্থমিমীত ইতি। উদ্দাহরতি।_-প্যথা দণ্ডেতি” শেষমতিরোহিতার্থম্। স্যা- 
দেতৎ। ভতবন্ত প্রতক্ষারদীন্যবিদ্যাবদ্িষয়াণি। শাস্্স্ত জ্যোতিষ্টোমেন 

্র্ণকামো যজেতেত্যাঁদ ন দেহাত্বাধ্যাসেন প্রবর্তিতুমর্হতি। অত্র খন্ধামু- 
, ম্মিকফলোপভোগযোগ্যো হধিকারী প্রতীয়তে। তথা চ পারমর্ষং স্ত্রম্। 

ঞ্শান্্রফলং প্রযোক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ তক্বাৎ সবয়ংপ্রয়োগে স্যাদিতি।” নচ 

দেহাদি তম্মীভূতং গারলৌকিকায় ফলা কল্পত ইতি দেহাদ্াতিরিক্তং 
কঞ্চিদধিকারিণমাক্ষিপতি শীল্্রং তদবগমশ্চ বিদ্যেতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়ং , 

শীন্ত্রমিত্যাশঙ্কাহ।-_শাস্তরীয়ে ত্বিতি। তুঁশবঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবধীরাডিনত্তি 

শান্্রীয়ম। অধিকারশান্ত্রং হি স্বর্ণকামস্য পুংসঃ পরলোকদন্বন্ধং বিশ ন 

নির্বহতীতি তাবন্াত্রমাক্ষিপে্, ন ত্বস্যাসংসাব্রিত্বমপি।, তস্যাধিকায়ে হন্তুগ- 

যোগাৎ। প্রত্যুতৌপনিষদস্য পুকুষস্যাকর্ত,রভোক্তরধিকারবিরোধাৎ। 
গ্রযোস্তা হি কর্ণ; কর্মজনিত ফলভোগভাগী কর্মপ্যধিকারী স্বামী তবতি। 

তত্র কথমকর্তী অগ্রযোক্তা কথং বা অতোক্ত। কর্দুজনিতফলভোগতাগী। 

তন্থাদনাদ্যবিদ্যাল্বকর্তৃত্বভোক্ত-সবতরাঙ্মণত্বাদ্যভিমানিনং নরমধিকৃত্য বিধি- 

পুরুষ আদিতেছে দেখিলে গলায়ন করেন এবং তদ্দিপরীত দেখিলে 

তাহার অভিমুখীন হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য 
জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্বি সমস্তই 
পশুদিগের সহিত সমান; কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। 

[ পৃশ্বা...নিশ্টী়তে ] পশুদিগের প্রত্যক্ষাদিব্যবহার অবিদ্যামূলক বা 



১ম,পা] . "ভামতী”-টীকাশ্দিত-শাঙ্গরভাষ্য-সহিতম্। ২৯ 

পত্তিমতীমপি পুরুষাঁণাং -প্রত্যক্ষাদিব্যবস্থারস্তৎকাঁলঃ সমান 
ইতি নিষ্পীয়তে। শান্ত্রীয়ে তু ব্যব্থারে যদ্যপি বুদ্ধি পূর্বব- 
কারী নাবিদিত্বাত্মমঃ পরলোকনম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি, 
নিষেধশান্ত্রং গ্রবর্ততে। এবং বেদাস্তা অপ্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়া এব। ন হি 

্রমান্জাদিবিভাগাঁদূতে তদর্থাধিগমঃ। তে ত্ববিদ্যাবস্তমনুশীসন্তো। নির্মু- 
ইনিথিলাবিদ্যমনুশিষ্টং স্বরূপে ব্যবস্থাপয়স্তীত্যেতাবানেষাং বিশেষ? । তস্মা- 
দবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়াণ্যেষ শান্ত্রাণীতি সিদ্ধমূ। স্যাদেতৎ। যদ্াপি' বিরোধা- 
মুপযোগাভ্যাযৌপনিষদঃ পুরুষো হধিকারে নাপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপনিষস্ো- 
ইবগম্যমানং শরোত্যধিকারং নিরোদ্ধম্। তথা চ পরম্পরাপহতার্থত্বেন 
কৃতল্ন এব বেদঃ প্রামাণ্যমপজহ্যাদিত্যত আহ।-_প্রাক্ চ তথাভূতাম্বেতি। 
ঘত্যমৌপনিষদপুরুষাধিগমোহধিকারবিরোঁধী, তশ্মাত্ব, পুরস্তাৎ কর্ম্মবিধয়ঃ- 
স্বোচিতং ব্যবহারং নির্বহন্তো নান্থপজাতেন ব্রহ্ধজ্ঞানেন শক্য নিরোদ্ধম্। 
নচ পরস্পরাপহতিঃ। বিদ্যাধিদ্যাবৎপুরুষভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। ফা 
ন ঠুহংস্যাৎ সর্ধা! ভূতানীতি সাধ্যাংশনিষেধেইপি শ্বেমেনাভিচরন্ যজেতেতি 
শীস্ত্রং প্রবর্তমানং ন.হিংস্যাদিত্যনেন ন বিরুধ্যতে। তৎ কস্য হেতোঃ, 
,পুরুষভেদাদিতি। অবজিতক্রোধারাতিয়ঃ পুরুষা নিষেধেহধিক্রিয়স্তে, 
ক্রোধারাতিবশীরুতাস্ত শ্রেনাদিশাস্ত্র ইতি। অবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং নাতিই 

অজ্ঞানকৃত, ইহা সকলেরই জানা আছে এবং তাহার স্থিরতাও আছে (১১)। 
ব্যবহার মাত্রেই সমান সৃতরাঁং জ্ঞানীর বাবহারও পাশব-ব্যবহারের সহিত 
সমান । পণ্ুরা যেরূপে ব্যবহার কার্ধ্য নির্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইরূপে 
ব্যবহার কাধ্য সম্পন্ন করেন । তাহা দেখিয়া! নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের 
ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং ব্যবহারকালে,.নিশ্চিতি- তাহাদের অধ্যাস 
থুকে | (১২) 

( শান্ত্রী...বিরোধাচ্চ ) যদিও শীল্ীয় ব্যবহারে (যজ্ঞাদিকার্ষ্যে) বুদ্ধি- 
পূর্বক কর্মমকাবীরাই অর্থাৎ জ্ঞানি-মন্থুষ্যেরাই অধিকারী); কেন না, আপ- 

(১১) পশুদদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞান আছে পরস্থ তাহাদের তদ্দিষয়ক বিবেক জ্ঞান 
রি । বিবেক জ্ঞান উপদেশ লভ্য ; উপদেশ না থাঁকাঁয়, তাহাদের বিবেক-জ্ঞান নাই। 
(১২) যখন যখন টা তখনই বঃবহার, ক প্রত্যক্রসিদ্ধ হা 

'হারও থাকে না ৷ জীগ্রংকালে টি থাকে, সেই নয তখন তিনি ব্যবহারও থাকে। 
জ্ঞানীর ষখন সমাহিত থাকেন, তখন তাহাদের অধ্যান থাকে না, অর্থাং তখন তাহার! 
দেহাদি হইতে বিবি্ত হন; এজন্য, তৎকালে তাঁহাদের প্রত্যঙ্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত থাকে। 



৩ বেদাত্তদর্শনম্। . [ ১ম) অ 

ন্ বেদান্তবেদ্যমশনায়াদ্যতীতমপেতত্র্ব্ষত্রাদিতেদমসংং 
“ ধ্যাত্বতত্্মধিকারেইপেক্ষ্যত়ে । অন্থপযোগীরধিকারে- বিরো- 
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বর্তত ইতি যছুক্তং তদেব শ্বৌরয়তি।-তথাহীতি। তত্র বর্ণাধাসি-_রাজা 
রাজস্থয়েন যজেতেত্যাদি:। আশ্রমাধ্যাসঃ/-_গৃহস্থঃ সদৃশীং ভাধ্যাং বিনে- 
দিত্যাদিঃ। বয়োধ্যাসঃ__কৃষ্ককেশোইবীনাদধীতেত্যাদিং। অবস্থাধ্যাসঃ 
অপ্রতিসমাধেযব্যাধীনাং জলাদিগ্রবেশেন প্রাণত্যাগ ইতি।, আদিগ্রহণং 

' মহাঁপাতকোপপাতকমক্করীকরণাপাত্রীকরণমলিনীকরণাদ্যধ্যাসোপসংগ্রহার্থমূ। 
তদেবমাত্বানাগ্ননোঃ পরস্পরাধ্যাসমাক্ষেপসমাধানাভ্যামুপপাদ্য প্রমাণ* 

প্রমেয়ব্যবহারপ্রবর্ভনেন চ দৃট়ীকৃত্য তদ্যানর্থহেতুতামুদাহরণপ্রপঞ্চনেন 
প্রতিপাদয়িতুং তৎস্বরূপমুক্তং ্থারয়তি।-_অধ্যাসোনাম অতসিংগতদ্ দ্ধিরিত্য- 
বোচাম ইতি। স্থৃতিরূণঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাস ইত্যস্য সংক্ষেপাঁভিধানমেতৎ। 
তত্রাহমিতি ধর্ষিতাদাত্ম্যাধ্যাসমাত্রং হমেত্যনথৎপাদিতধর্শমাধ্যাসং নানর্ঘহেতু" 
রিতি ধর্মাধ্যামমেব মমকারং সাক্ষাদশেষানর্থসংসারকা রণমুদাহরণ গ্রপাঞ্চে 
নাহ।-তদ্যথা, পুত্রভাধ্যাদিযু ইতি। দেহতাদাস্মামাত্বন্যধ্যস্য দেহধর্শং 
পুত্রকলত্রাদিস্বাম্যং কৃশত্বাদি্চারোপ্যাহাহমেব বিকলঃ সকল ইতি। শ্বস্য 

লু দাকল্যেন স্বাম্যসাকগ্যাৎ স্বামীশরঃ সকল; মম্পূর্ণো ভবতি। তথা 
' স্বপ্য বৈকল্যেন স্বাম্যবৈকল্যাৎ স্বামীশ্বরো বিকলো ইসল্ূর্ণ ভবতি। 

বাহ্যধর্মা যে বৈকল্যাদয়ঃ স্বাম্যগ্রণালিকয়! সঞ্চারিতাঃ শরীরে তানাত্মন্য- 
্যস্যতীতযর্থ;। দা চ পরোপাধ্যপেক্ষে দেহর্শে হ্বাম্য ইয়ং গতিস্তদাকৈৰ 
কথা অনৌগাধিকেষু দেহধর্শেযু কৃশত্বাদিধিত্যাশয়বানাহ। তথা দেহধর্্ানি 
তি। দেহাদপ্যন্তরঙ্গাণামিন্দরিয়াণামধ্যস্তাত্বভাবানাং ধর্মান্ মুকত্বাদীংস্ততো। 
ইপ্স্তরস্্তস্তঃকরপসঠ াস্তায্বভাবস্তধর্জান্ কামসংকলাদীনাস্বতধন্ততীতি 
যোজনা । তদনেন গ্রপঞ্চেন ধর্মাধ্যাসমুক্ত] তন্ত মূলং ধর্্যধ্যাসমাহ।__ 
“এবমহ্প্রত্যিনম্” অহপ্প্রত্যয়ো বৃত্বিরধশিন্তঃকরণাঁদৌ সোংয়মহশ্রত্যয়ী 

নারবা আত্মার পরলোকমদবন্ধ জান ব্যতীত তদ্রপ ব্যবহারে (যক্তাদিতে) 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি, সেই সেই ব্যবহারে আধ্যাসিক জান 
ভিন্ন তববক্ানেক্র অর্থাৎ বেদাস্তবেদ্য ক্ষুৎপিগাসাদিধূর্মরহিত বরাঙ্গণত্বাদি- ' 
জাতিতেদশূন্য অথটতকরস আত্মতত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই (প্রয়োজন 
হয় না)। কেন-না, তদ্রপ আত্মতত্বজ্ঞান ও অধিকারের (শান্ত যজ্জাদি 
কার্ধ্যের) একাস্ত অনুপযুক্ত ও বিরোধী। 



১ম পা]  “ভামতী”টীকান্বিত-শাঙ্গরভাষ্য-সহিতম্। ৩১ 

 গ্রাৰ্ চ তথাভূতাত্মববিজ্ঞানাঁৎ প্রবর্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যা- 

বদি নাতিবর্ততে । তথাছি- ত্রাক্মণৌধজেতেত্যাদীনি 
পপি পাপন তাল সীল শশা পি পাপ পপ 

“প্রত্যগাত্বত্ধ্যস্ত” তদনেন কর্তৃত্বভোক্তত্বে উপপাদিতে। চৈতন্তমুপপা- 

দয়তি।-_তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্বসাক্ষিণং তদ্দিপধধ্যয়েণ” অন্তঃকরণাদ- 

বিপধ্ধ্যয়েণ, অন্তঃকরণাদ্যচেতনং তন্ত বিপধ্যয়ঃ চৈতন্তং তেন। ইথন্ত,ত- 

লক্ষণে তৃতীয়া। “অন্তকরণাদিধধ্যপ্ততি।” তদনেনান্তঃকরণাদ্য বচ্ছিন্ঃ 
প্রত্যগাত্মা ইদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কন্তা ভোক্ত| কার্ধ্যকারণাবিদ্যাদ্বরাধ্যন্তে- 

হহংকারাম্পদং সংসারী সর্ধানর্থনন্তারভীজনং জীবাম্মা ইতরেভরাধ্যাদো- 
পাদানস্তদুপাদানশ্চাধ্যাস ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্করবন্নে তরেতরাশ্রয স্বমি তাক্তং ভ- 
বতি। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারদৃীকতমপি শিষ্যহিতায় স্বরূপাভিধানপূর্ববকং 
সর্ধলোকপ্রত্যক্ষতয়াইধ্যাসং সুদৃট়ীররোতি ।-এবময়মনাদিরনন্তঃ”-_ তত্ব 
জ্ঞানমন্তরেণাশক্যসমুচ্ছেদঃ। অনাদ্যনন্তত্বে হেতুরুক্তঃ “নৈনপিকঞ ইতি। 
“মুখ্যাপ্রত্যয়ারূপ+” মিথ্যাপ্রত্যয়ানাং রূপমনিক্বচনায়ত্বং তদ্যস্ত স তথোক্তঃ, 
অনির্ধচনীয় ইত্যর্থঃ। প্রকৃতমুপসংহরতি ।-“অস্তানর্থহেতোঃ প্রহাণায়।” 
বিরোপ্রিগ্রত্যয়ং বিনা কুতে। হস্ত প্রহানমিত্যত উত্তম্।-আকমৈকত্ববদ্যা- 
প্রতিপণ্য় ইতি। প্রতিপত্তি; প্রাপ্তিঃ তন্গৈ ন তু জপমাত্রায়, নাপি কর্ণন্থ 
প্রবৃস্তয়ে। আম্মৈত্বং বিগলিতণিখিল প্রপধ্ধত্বগানন্দরূপন্য সতস্তগ্রতি 
পত্তিং নির্ষিচিকিৎসাংভাবয়ন্তো বেদান্তাঃ সমুলঘাভমধ্যাসমৃপন্বন্তি। এতছুক্ং 
ভবতি।_ অন্মতুপ্রতায়ন্তাত্মবিষয়স্য সমাটীনত্বে সতি বঙ্ণো জাতত্বানি- 
স্রয্েজনত্বা্চ ন জিজ্ঞাসা স্তাৎ| তদ্ভাঁবে চ ন ব্রঙ্গজ্ঞানায় বেদান্তাঃ 

পদ্োেরন। অপি ত্ববিবক্ষিতার্থা জপমাত্রে উপঘুজোরন্। নহি তদৌপ- 

['প্রাকৃ--'বর্ততে |] কেন-না, আত্মতত্বজ্ঞান না হওয় পর্যন্তই শান্তর কল 

প্রবৃত্ত থাকে; পরে তাহার কিছুই থাঁকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাকল্য 
থাকে না। এতদ্দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, ধখন শান্তর সকণ তত্বজ্ঞানের 
পূর্বপধ্যন্তই থাকে, পরে থাকে না, নিক্ষল হইয়া যায়, তখন আর তাহার 
অবিদ্যাবদ্িষয়তাঁকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না অর্থাৎ অধ্যাসের 
অধিকার হ্ইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। (সংক্ষেপ দিদ্ধান্ত এই যে, 
শান্তর ও শান্দ্রীর ব্বহাব সমন্তই এ কারণে আবিদ্যক, অধ্যাঁসমূলক বা 

' অজ্ঞানকল্পিত) [ তথাহি-..বর্তত্তে |] ইহার উন্াহবণ দেখ । “বাগণ ও 



৩২ | বেদান্তরশনম্। | ১ম), জ 

শাস্তাণি আত্মনি বর্ণাশযবয়োধবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য 
প্রবর্তন্তে। অধ্যাদোনাম  অতস্মিতস্তঘ্ [দ্ধিরিত্যবোচীম। 

নিস, আন নু শি শীশীশি শী? স্পা তাশিীশশীশীশিশীশ পাপী? - পানি স্পা তি শি 

নিষদানথ প্রতারঃ রমাণভাবম!। তে। ন চাসাবগ্রমাণমভান্তোষ্টপি বাস্তবং 
কহৃত্বভোক্ত ত্বাদ্যাত্বনো ইপনে$্্থতি। আরোপিতং হি রূপং তবজ্ঞানে- 
নাগোহাতে, ন তু বান্তবমতব্ভানেন। ন হিরজ্জা রজ্ুত্বং সহআমপি সর্প- 
ধারাপ্রত্যরা অপবদিতৃং সমুৎসহান্তে। মিথ্যাজ্ঞানগ্রসঞ্জিতঞক দ্বনূপং শক্যং 
তত্বগ্ঞানেনাপবদিতৃম্। মিথাগ্ানসংস্কারশ্চ স্ুদূট়োহপি তত্জ্ঞানসংস্কারেণা- 
দর-নৈরন্তর্যাদীর্ঘকাল-তন্রজ্ঞানাভ্যান-জন্মনেতি | স্তাদেতৎ | প্রীণাদ্য- 

পাননা অপি বেদদীন্তেযু বহুলমুগলভ্যান্তে, তৎ কথং সর্ধেষাং বেদাস্তানামা- 
নৈকত্বপ্রতিপাদনমর্থ ইতাত আহ “বগা চারমর্থ; সর্বেদাং বেদাস্তানাঁং তথা 
বধমন্যাঁং শারীরকমীমাংসায়াং প্রপর্শয়িষা।ম?” | শরীরমেধ শরীরকং তত্র 
নিবাসী শারীরকে। জীবাত্মা ত্য ত্ব-পদ্রভিধ্যেপ্ত তংপদ[ভিধেঘগরমাত্ম- 
বূপতামীমাংসা যা সা তথোক্তা। এতাবানত্রার্থমক্ষেপঃ ।-যদাপি চ শ্বাধ্যা- 
যাধ্যয়নবিধিন| শ্বাধ্যায়পদবাচান্ত বেদরাশেঃ ফলনদর্থীববোধপরতামাপা- 

"দয়ত| কর্মবিধিনিষেধান।খিব বেদাস্তানামপি স্বধ্যাধশব্ববাঁচানাং ফূলবদর্থা- 

ববোধপরত্বমাপাপিতৎ যদাপি চ অবিশিষ্টস্থ বাকার্থ ইতি স্তাঁয়াৎ মন্ত্াণামিৰ " 
বেদান্তানামর্থপরত্বমৌত্দর্গিকত যদ্যপি চ বেদান্তেভাশ্চৈতগ্ানন্দঘনঃ কর্ততব- 
ভোক্ত্বরহিতো শিশ্কাপঞ্চ একঃ গঁতাগায়াবগম্যতে তথাপি কর্তত্বভোক্ত তব 

করিবেন” ইত্যাদি ইত্যাদি শান্ধ ঘকল যে বাকিতে রাঙ্গণন্থাদি বর্ণ, গার. 
স্থযাদি আশ্রম) অষ্টবর্ধাদি বয়ন ও $চিঙাদি অবস্থা গ্রভতি অধ্যন্ত থাকে 
নেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবন্তক হয়, মফ্ষণ হয, স্বীর ক্ষমতা প্রচার করিতে 
পারে; অন্যথা নিক্ষন বা বিকল হইয়া বিলীন হইয়া বায (১৩)। [অধ্যা-.. 
চামঃ] যে যাহী বা যদ্ধপ নহে তাহাতে তাহার বা তজগের জান হওয়ার 
মাম অধ্যাস এ কথা পুর্রেই বল হইয়াছে। (তাৎপধ্য এই যে টৈতন্য- 

, মাত্রস্বভাব নির্বিশেষ আত্মার অনাঞ্ধ-বুদ্ধাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধ্যাদি 
ম্বপদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান,এইরূপ পরস্পরাধ্যাস ব্যতীত কোনও 

শা ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মণা [ভ করিতে গাঁরে না। 

(১) দেখা? [নাকে বাণ বলিয়। জনে না, "বান্মণ যস্ত করিবেন)" একপ শীগন 

বাকা ব| ণভ সহ পাব ভাহীকে যন্তপ্রপৃন্থ করিতে পারিবে ন!) তব! তংপ্রাত সে শাঙ্ু 

শিফল হইবে। এইকপে অন্যানা পাঞ্জের বিদণহার উদাহরণ উন্নযদ করিয়া ল9। 



১ম,পা]  “ভামতী”-টাকা ছিত-শাক্ষরভাঁষা সহিতম্। ৩৩ 

তদ্যথা_পুত্রভাধ্যাদিযু বিকলেষু সুকুলেষু বাইহ্মেব, বিকলঃ 
সক্লোবেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মিন্যধাস্যতি। তথা দেহধর্শীন কুশো- 
ইহৎ কষোঁহহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘয়ামি চেতি, তথেক্ডিয়- 
ধর্মান্ ফৃক? ব্লীবোবধিরঃ কাঁণোহহমিতি | তথা অন্তঃকরণ- 
ধর্মান,কামনংকপ্পবিচ্িকিৎলাধ্যবসায়াদীন, | বমহতপ্রত্য- 

ছুখশোকমোহময়মান্সীনমবগাহমানেনাঁহহং প্রতাষেন নন্দেছবাধবিরহিণী বি- 

রুধ্যমান। বেদান্তাঃ স্বার্থাৎ প্রচাত। উপচরিতার্থী বা! জপমাত্রোপযোগিনো 
বা ইত্যবিবক্ষিতস্বার্থাঃ। তথা চ তদর্থপিচারাম্মিকা চতুর্পাক্ষণী শারীবক 
মীমাংসা! নারক্ধব্যা। ন চ সার্বজনীনাহমন্বভবপিদ্ধ আগ্ম। সন্দিদ্ধো বা 
সপ্রয়োজনে! বা যেন জিজ্ঞান্যঃ সন্ বিচারং প্রণন্ধীতেতি পুর্বঃ পক্ষ 

পিদ্ধান্তস্ত ভবেদেতদেবং যদ্যহংপ্রতায়ঃ প্রমাঁণম্। তস্য তৃক্তেন ক্রযেণ 
অত্যাদিবাধকত্বানুপপত্তে;। শ্রত্যািভিশ্চ সমন্ততীর্ঘকরৈশ্চ প্রামাণান- 
ডাুপগমাদধানত্বম। এব বেদান্তা নাবিবক্ষিভীর্থা নাপ্যুপচরিতার্থাঃ 

[ তদ-..সায়াদীন্ ] ইহার উদাহরণ দেখ। পুন ভার্ধ্যাদি কিষ্ট হইলে 
ও অকরিষ্ট থাকিলে অন্ত জীব আমি কেশে আছি ও আমি সুখে আছি মনে 
করিতেছে । বাহক পুত্র ভার্ধযাদির ক্লেশারেশ আপনাঁতে আরোপ বা 
অধ্যস্ত করিধাই এরূপ অন্থতব করিতেছে | স্থুলত্ব কশত্্ প্রভৃতি দেভ 
ধর্ম সমূহকে আন্মাতে অর্থাৎ আঁপনাতে আরোপ করিয়া আমি কণ, 
আহি স্থল, আমি কৃষ্চবর্, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিত হইতেছি, আমি 
যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও সংবাবহার 
নির্বাহ করিতেছে। মুকত্ব কাণত্ব প্রস্ততি ইন্দিয়ধর্মদিগকেও আপনাঁতে 
আরৌপিত করিয়া আমি মুক_কথা কহিতে পারি না স্মাশি রীবরতি 
ক্রীড়ায় অক্ষম, আসি বধির--শুনিতে পাই ঘা, আমি অন্ধ-দেখিতে পাই 
না) ভাঁবিতেছে। দ্েষ, সংকল্প, বিকল্প গ্রড়ৃতি মাঁনস ধঙ্দকেও আত্মার উপর 

নাস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়। আমি ইচ্ছা করি, অাম সংকল্প করি, 
আস্ি.বিরেচনা কবি, আমি. সন্দেহ করি, আমি নিয় করি,-ইতাাদি 
ইতাদি বহুবিধ জ্ঞানব্যবহ*র নিষ্পন্ন করিতে ছে। 

| এবং."দ্যুতি ] পত্ররূপে লোক সকল অহংপ্রতায়ীকে অর্থাৎ, অহং- 
জ্ঞানের আধার বা উতপত্তি্থান অগ্তঃকরণকে, ততপ্রগারসাগীতে অথাৎ 
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যিন্যুশেষস্বপ্রচারপাক্ষিণি গ্রত্যগাত্মম্যধ্যদ্য ত্চ প্রত্যগাত্মা- 
- নং অর্ধবমাক্ষিণং তদ্দিপধ্যয়েণীস্তঃকরণাদিতবধ্যন্যতি ) এব- 

৯ 

টি বিটি শীট শাাসেস্পাীসিপিপশা টিপিপি পিপি তদাস্পী _ াতিপাপপ্পিস্পাশিপাপপী শপ পাস্পাাসীশিপ 

ময়মনাদিরনন্তোনৈমর্গিকো হ্ধ্যাসৌখিব্যাপ্রত্যয়রূপঃ.. কর্তৃত্ব 
ভোস্ ত্বগ্রবর্তকঃ দর্ববলো কপ্রত্যক্ষঃ | 
অগ্যানর্ঘহেতোঃ প্রহাগারাক্লৈকত্বিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বের 

বেদান্ত আরভ্যন্তে | যথা চারমর্থঃ সব্বেষাঁং বেদান্তাণীং 
তথা চ বয়মস্যাঁ, শারীরকমীমাংসাঁয়াং গ্রদর্শয়িষ্যামঃ | 
বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্দ্য ব্যাচিখ্যাদিতপ্যাইম্মাভিরিদদমাদিমং 
ূত্রমূ। 

কিন্তুক্তলক্ষণঃ প্রত্যগাট্মৈব ভেষাং মুখ্যোহ্থঃ। তস্য চ ঙ্গামাণেন 
করমেণ সনিগন্কাৎ শ্ায়োজনব্ধাচ্ : ুক্তা জিজ্ঞাদ! ইত্যাশয়বান্ হত্রকারঃ 
তজ্জিজাসাফ্রমন্ুত্রয়ুৎ। ট 
পট পলাশী শীট তি শশা সশ শিট টাশিশিপাীশ্ীশ্ীঁ টি ঁ টিশিশি শশী শশী পাশীশিশশশি পাশ নু 

অন্তঃকরণের |র অস্তিত্বধাধক, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্ত নামক গ্রত্যগাত্মাতে 
অধ্যন্ত বাআরোপিত করিতেছে-তছাবাপনন কর্িতেছে-_আবার মাঙ্গিস্বরূণ 

' মর্ধাবভানক প্রত্যগান্াতে ও অগ্ুঃকরণাদিতে অধ্যন্ত বা তত্বাদাআয- 
প্রাপ্তি করাইতেছে। 

| এবং... প্রন্যাক্ষঃ ] এহদ্রির অনাদি ও আঁবহ্মাঁনকাঁলাগত স্বতঃ গ্রবর্- 
মান মিথ্যাগ্রত্যয়দপ অধ্যাস সকল লোকেরই প্রতাক্ষ বা অন্নুভবগেষচির। 
এই অনাদি অনন্ত ও অনির্বচনীয় অধ্যাই কর্তৃত্ব তোক্ষ-ত্ব গরভৃতির 
গ্রবর্ভক। [ অপ্য..'ফ্যামঃ ] ঘকল অনর্থের মূলম্বরূপ এ অবিদ্যার উচ্ছেদ ও 
অবিদ্যানাশক একা্সবিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবিচার আনগ্ক। 
যে প্রকারে বেদান্তশান্বের এপ অর্থ বা এপ তাৎপর্ধ্য জ্ঞানগম্য হয়, 
দে প্রকার বাবে প্রণালী আমি এই শারীরক মীমাংসায় (১৪) দেখাইব। 
| বেদাস্ত..স্ত্রম ] বে বেদান্ত- মীমাংসার ব্যাথ্যা করিতে ইচ্ছৃক হইয়াছি-- 
সেই বেদান্মীমাংসার প্রথম হত্র এইঃ-- 

(১৪) ধবরে  ভধঃ শর শরীরের ত »: কংগিহ তার্থেক। জীব ইত্যর্থ;। তৎসমব্ধিনী 

নীমপা-বিচব;| এরীবক মীম টা রা আগ্রতত্ব বিচার । 
পর জা, কি 
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_ অথাঁতোত্রন্মজিজ্ঞানা ॥ ১ 
তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থ; পরিগৃহ্যতে নাধিকাঁরার্থঃ ব্রহ্ম- 

জিজ্জাসায়া অনধিকীর্যস্বাৎ | মঙ্গলপ্য চ বাঁক্যার্থে সমন্য়া- 
ভাবাৎ। অর্থান্তরপ্রযুক্তএব হি অথশবঃ শ্রত্যা মঙ্গল- 

লাশশীশিী্পি আপ পাশপাশি শিগ পিশাাশাশী শিট পাপ টি 

ইতি । জিজ্ঞাঁপয়! সন্দেহগ্রয়োজনে ম্ুচয়তি | তত্র সাক্ষাদিচ্ছাব্যাপাত্বাং- 
বঙ্ষজ্ঞানং কঠোক্তং প্রয়োজনম্। ন চ কর্মজ্ঞানাৎ পরাচীনমন্তষ্ঠানমিব 
ব্গজ্ঞানাৎ পরাচীনং কিঞ্চিস্তি যেনৈতদবাস্তরপ্রয়োজনং 'ভবেৎ। কিন্ত 
বক্ষনীমাংসাখ্যতর্কেতিকর্ভব্যতানু জঞাতবিষ়ৈব্বদান্তৈরাহিতং নির্কিচিকিৎসং 
্রশ্জ্ভানমের রমন্তদুঃখোপশমরূপমানন্দৈকরদং পরমং প্রয়োজনম্। তমর্থ 
মধিকৃত্য। হি প্রেক্গাবন্তঃ প্রবর্তন্তেতরাম। তচ্চ প্রাপ্তমপ্যনাদ্যবিদ্যা- 
বশ।দগ্রাপ্তমিবেতি প্রেপ্মিতং ভবতি। যথা স্বগ্রীবাগতমপি গ্রেবেরকং 
কুতশ্চিদ্ভ্রমান্নাস্তীতি মন্তমানঃ পরেণ প্রতিপাদিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্পোতি। 
জিন্ঞাসা 1 তু সংশয়স্ত কার্ধযামিতি স্বকারণং সংশয়ং সথচয়তি। সংশয়শ্চ মীমীং 
সারস্তং প্রয়োজয়তি। তথা চ শান্তে প্রেক্ষা বৎপ্রবৃত্তিহেতুসংশয় প্রয়োজন- 
ুচনাৎ ঘুক্তমস্ত গ্ত্রস্য শাস্াদিত্বমিত্যাহ ভগাবান্ ভাব্যকারঃ।--“বেদান্ত- 
মীগাংসাশান্প্ত ব্যাচিখ্যাসিতন্তাহম্মাভিরিদমাঁদিমং ুত্রম” | পুজিতবিচার- 
বচনোমীমাংসাশবঃ | গাম াহেডুহুতহাতদালিগরকনতা বিচারস্ত 

সপ পপ তি পিপিপি পি শশী পট পিজলাসপিশীক 

[*্তত্র...অনধিকার্য্যত্বাৎ] স্ত্রস্ত অথ শবের অর্থ আনন্তধ্য। অধি- 

কার বা আরম্ত অর্থ থাকিলেও তাহ এস্ানে গ্রহণ যোগ্য নহে। কেন-না, 
এস্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্গজ্ঞান অধিকার্ধ্য নহে। অর্থাৎ আরম্তণীয় নহে। | মঙ্গল... 

ভবর্তি] অথ শন্দের আর এক অর্থ “মঙ্গল”, তাহাঁও এস্কলের যোগ্য 
নহেন। কেন-না, মঙ্গল অর্থটা “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই বাক্যের অর্থের সহিত 
আন্ত 'বা সন্ধদ্ধ হয় না। অর্থাৎ পৃথক থাকিয়া যায়| মঙ্গলের জন্ত 
“অথ” শব্ের প্রয়োগ ব। উচ্চারণ আবশ্যক আছে বটে; কিন্তু তাহ! অন্য 

« অথ অনগুরং সাধন্চছুষ্যেস্পত্তনস্তরুং ব্রহ্মজিজ্ঞাস! ব্রক্মবিচারয়িতব্যমিত্যর্থ;। 
বিচারজনিতেন, জ।নেন।বগস্তমি্টং রন্ষেতি কুত্রতাখপরধাম্। জানসাধক শম দমাদি সদগ,ণ 
আঞ্সিবার পর ব্রদ্মবি১।র করিবেক। অর্থাৎ বিচাবনরশিঠ পিশ্মগ জনের দ্বার ব্রা পভ 
ব্রিবেক। 
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প্রযোজনোভবতি। পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনম্ত- 
ধ্যাব্যতিরেকাৎ। 

পপ শ্পিণাটি। পাশাপাশি পপ প্পাশাপপিপ। 

পুজিতত!। ত্যা নীমাারা: শান্বম। দা হানেন শিষ্যতে শিষোগ্ঠো 
যথাবগ্প্রতিপাদ্যত ইতি। সুত্র? বনর্থচনাভ্ভবতি। যথাঃ টি 

'লঘুনি সুচিতার্থানি হ্বল্লাক্ষরপদানি চ। 
সর্ধতঃ সারভৃতানি স্ৃত্রাণ্যাহর্মনীষিণঃ ॥ 

ইতি। তদেবং সত ব্যাখ্যায় তশ্ত প্রথমপদমথেতি ব্যাচষ্টে। 
তিত্রাথশব আমিস্তয্যার্থঃ পরিগৃহাতে” তেষু স্থত্রপদেষু মধ্যে যোধ্য়মথশবঃ 
সআনন্তর্যার্থ ইতি বোজনা। নন্বধিকারাধোঁপাগধন্দোদগ্ততে যথা, অখৈষ 
জ্যোতিরিতি বেদে, যথা বা লোকে, অথ শব্ধানুশানম্, অথ যোগাম্শাসনম্। 
ইতি, তৎ কিমত্রীধিকারার্৫ঘো ন গৃহাত ইত্যত আহ।-_“নাধিকারার্থ; ৮ 
কৃতঃ ১ লভাসার অনধিকীর্ধাত্বাৎ।” জিজ্ঞাসা তাঁবদিহ সুত্রে বক্ষণশ্ঠ 
তহ্জনাচ্চ * £ প্রধানং গ্রতীয়তে। ন চ যথা দর্তী প্রৈযাননৃধহ- 
না দণ্ডশন্দার্থো বিবক্ষ্যতে, এবমিহাঁপি বঙ্গতজজ্ঞানে 
ইতি যুক্তম। বরগমীমাংসাশাস্ প্রবৃত্তাঙ্গমংশর প্রয়োজনসূচনার্থতেন' জিজা- 
গায় এব বিবন্সিতত্বাং। তদবিবঙ্ষাধান্ত তদম্চনেন কাকান্তপরীক্ষা- 
রামিব ব্রদ্মমীমাংসায়াং ন প্রেক্গাবন্তঃ গ্রবর্তেরন্। নহি তদানীং ব্রহ্ম বা 
তজজ্ঞানং বা অভিধেরপ্রয়োঙ্গনে ভবিতুম্ত;। অনধ্যস্তাহহন্পরত্যরবিরো- 
ধেন বেদাপ্তানামেব্ষিধেহর্থে প্রামাণ্যান্থপপন্তেঃ। কর্ধপ্রবৃত্যাপবোগিতয়ো- 
পচবিতাথানাং বা জপোপঘোগিনাং বা ছুমিত্যেবমাদীনামবিবক্ষিতার্থীধামপি 
স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যবীনগরহণন্বন্ত সম্ভবাৎ। তত্মাৎ সনদেহগ্রয়োজনক্চনী 
ভিজ্ঞাদু] ইহ 'গদতোবাক্যতশ্ঠ গ্রধানং বিবক্ষিতব্যা। ন চ তগ্তা অধিকার্ধা- 
্বম্, অপ্রন্ত মানিতীত যেন হারা? স্যাঁ। 

অর্থে প্রয়োগ ঝরিলেও পিদ্ধ হইতে পাঁরে। যেকোন অর্থে হউক, উচ্চারি 

হইলেই তাঁহা (অথ শব্ধ) শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গলজনক হয়। 
 পুক্ব"' ধেকাৎ] পূর্বে কিছু, তৎপরে অন্ত কিছু, এরপ স্থলেও 

অথ-শধের প্রয়োগ হয় সত্য, পরন্ত তাদৃশ পূর্বাপরীভাব অর্থটা আন- 
্তধ্য অর্থের অুধ্যতিরেক, অর্থাং, তাই! আনন্তধ্য হইতে অতিরিক্ত নৃহে। 
(কণ না) তাহাও আনস্তধ্যমধ্যে গণ্য। 
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সি ছনন্তধ্যার্থত্বে যথা ধর্মাজজঞাস পূর্বববৃত্তং বেদা- 
ধ্যয়মং  নিয়মেনাপেক্ষতে এবৎ ব্র্মজিজ্ঞাসাঁপি বৎ পুর্ববৃত্তং 

জিজ্ানাবিশেষণন্ত ব্রহ্মতজ্জ্ঞান নধিকার্য্যস্তবেৎ। ন চ তদপাথশব্দেন সম্বধ্যতে 

প্রাধান্তাভাঁবাৎ। .ন চ জিজাসা মীমাংসা যেন যৌগাঙ্গশাদনবদধিক্রিয়েত। 
না্তত্বং নিপাত্য যা. মান ইতাম্মাদা মান পৃজার়ামিত্যন্থাদ্া ধাতোন্মান্ 
বধেত্যাদিনাহনিচ্ছার্থে সনি ব্য্পাদিতন্ত মীমাংসাশবত্ত পুজিতবিচারবচন- 
স্বাৎ। জ্ঞানেচ্ছাবাচকত্বাত্ত, জিঙ্ঞাসাপদপা প্রবর্তিকা হি মীমাংসাযাং 
জিজ্ঞানা স্তাৎ। নচ প্রবপ্তাপ্রবন্তকযোৈক্যম্। একত্বে তণ্তাবান্থপপান্তেঃ। 
ন চ স্বার্থপরত্বস্তোপগত্তৌ সত্যামন্তার্থপরত্বকল্পনা যুক্তা অতিপ্রসঙ্গাং। 
তম্মাৎ ুষ্টু ক্তং জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্ধ্যত্বাদিতি। অথ মক্ষলাহথশন্বঃ কম্মান্ন 
ভবতি তথা চ মঙ্গলহে তুহ্বাৎথ প্রত্যহং ত্রঙ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যেতি স্ুত্রার্থঃ সম্প- 
দ্যত ইভাত আঁহ।--“মঙ্গলশ্ চ. বাক্যার্থে সমন্বপ্াভাবাঁৎ।” পদার্থ 
এব হি বাক্যার্থে সমন্বীরতে। স চবাচ্যো লক্ষ্যো বা। ন চেহ যঙ্গলমগ- 
শূর্বন্ত বাচ্যং বাঁ লক্ষ্যং বা কিন্তু মৃদগ্গ শঙ্খধ্বনিবদথশ'্দঅবণমা ত্রকার্মাম্। 
ন চ কাধ্যজ্ঞাপ্যধোর্বাক্যার্থ সমন্থরঃ শব্ম ব্যবহারে দৃষ্ট ইতার্থঃ। 
জলির, মঙ্গলার্োতগশন্দস্তেযু তেধু ন গ্রয়োক্তবাঃ | তথা চ-_- 

ওষ্বারস্চাথশবন্চ দ্বাবেতে ব্দ্মণঃ | পূরা। 
ক ভিজা বিণির্ষ(তৌ তন্মান্মাঙ্গ লিকাবুভোৌ ॥ 

ইতি স্ৃতিব্যাকোপ ইত্যত আহ।--অর্থাস্তর প্রযুক্ত এব হি অথশন্দঃ 
শতাজ শ্রবণমাত্রেণ বেণুবীণাধ্বনিবন্মঙ্গলং কুর্বন্ মঙ্গলগ্রযোজনো ভবতি। 
অন্যার্থমানীরমানোদরুত্মণীনব্। তেন ন স্থৃতিব্যাকোপঃ। ন চেহান- 
ু্ধতন্ত মতে ন শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলার্থতেভার্থঃ। শ্আাদেতৎ। পুর্বাপ্রকূতা- 
পেক্ষোইথশ [শব্দোতবিষ্যতি বিনৈব নন্তর্যাথ স্ব ভদ্ৰথেনম্বোগশনং প্রন্ততা 

| সতি.. ,বক্তব্যম] অথ- শবে “অনন্তর” অর্থ-ই স্থির হছলে, গ্রাহ্য 

বা পিদ্ধান্তিত হইলে, অবগ্ঠই প্রশ্ন হইবে, “কাহার অনন্থর ?” ধর্ম[জভ্ঞাস! 
বা ধন্মবিচার নেমন পূর্ববরূত বেদাধায়ন-নাপেঙ্গ, অর্থাৎ বেদাধাযন যেমন 

ধর্মমীমাংপার নিয়মিত কারণ, বেদ না পাঁড়লে যেমন ধঙ্মবিচার নিন 
হইতে পারে না, বিচারে অধিকারী হওয়া যার না, সেইরূপ, বাহ ব্রঙ্গ 
জিজ্ঞাসার নিয়মিত কারণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাপাব পুরে যাহার অবশ্ত- অপেক্ষা 

' আছে, যাঁহা না থাকিলে বাঁ ন! হইলে ত্রহ্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না, 



৩৮ বেদান্তদর্শনমূ। | ১ম) অ 

নিয়মেনাঁপেক্ষতে তদজব্যমূ। স্বাধ্যায়ানন্ত্য্যন্ত সমাঁনম্। 
নন্বিহ কর্ীববোধানন্তর্ধ্যং বিশেষ?, ন, ধর্মাজিজ্ঞাসায়া? 

৬ গ্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাম়োপ্পত্তেঃ । যথ| চ হৃদ- 
৬ ফ্লাদ্যবদানানামানন্ত্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ'ন তথেহ 

পোপ তি শপ শতক 

বিমৃগ্ততে-কিমযনমথশন্দ আনন্তর্য্যেইঘাধিকারে ইতি। অত্র বিমর্শবাক্যে 
৷ অথশবঃ পুর্বগরকৃতমথশন্বমপেক্ষ্য প্রথমপক্ষোপন্তাসপুর্বকং পক্ষান্তরোপ- 

ইাসে। ন চান্তানন্তর্য্যমর্থঃ| পূর্বপ্রক্কতন্ত প্রথমপক্ষোগন্তামেন ব্যবায়াৎ। 

ন চ প্রক্কৃতানপেক্ষা। তদনপেক্ষন্ত তদ্ধিষয়ত্বাভাবেনানমানবিষয়তয়্া বিক- 

: শ্লান্পন্তেঃ। ন হিজাতু ভবতি.কিং নিত্য আত্মা, অথানিতা। বুদ্ধিরিভি। 

তক্মাদানন্তর্ঘ্যং বিনা পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষ ইহাথশন্ধঃ কণ্মান্ন ভবতীত্যত আহ।_ 
ূর্বপ্রক্কতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আমন্তর্যাবতিরেকাঁৎ। অন্তার্থ;।_ন বয়মা- 

নন্তধ্যার্থতাং ব্যদনিতয়া রোচয়্ামহে কিন্তু ব্রজিজ্ঞাসাহেতুতৃতপুর্ধপ্রকৃত্ 

দিদ্ধয়ে। সা চ পুর্গ্রককতার্থাগেক্ষত্বেংপ্যথশনন্ত দিধ্যতীতি বার্থ আনন্তর্্যা 

থরত্বাবধাবণাগ্রহোহম্মাকমিতি। তদিদমুক্তং ফলত ইতি| পরমাথতন্ত 

কল্ান্তরোপন্তাসে পূর্বপ্রকৃতাপেক্ষা। ন চেহ কল্পান্তরোপন্তাস ইতি পারি- 

শেধ্যাদানন্তর্ধ্যার্থ এবেতি যুক্তম্। ভবস্বানন্তর্ধ্যার্থ; কিমেবং সতীত্যত আহ -- 

“সি চানন্তর্ধ্যার্থত্ব” ইতি। ন তাবদ্ যন্ত কৃম্ত চিদিত্ানন্তর্যমিতি বক্তব্যং 

তদ্দিধয়ে অধিকারী হওয়া! যায় না, তাহারই অনন্তর, ইহা অবশ্ত বলিতে 
হইবে। 

| স্বাধ্যা...সমানম্] যদি বল, বেদাধায়নের অনন্তর বন্ব্টির। তাহা 

বলিতে পার না। ন্দোধ্যয়ন একটা কাবণ বটে) কিন্তু পু্ধা কারণ 

নহে। উা ধর্ম ব্রহ্ম উভর-সাধারণ সুতরাং উহা ত্রঙ্গভিজ্ঞাসার নিদিষ্ট 

কারণ নহে। যেটা বিশেষ কারণ-নিয়মিত কারণ--মেহটাই বলিতে 

হইবে। 
| নন্বি...গঞ্ভেঃ] ধর্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্গজিজ্ঞাসা বা ধর্শজ্ঞানের আনন্তত্যই 

ত্র্গজিজাসার পুফণ কারণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কেননা, 

ধর্মুবৌধের পুর্ধেও বেদান্তমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেক লোককে বর্গ 

(জিঙ্ঞান্্ হইতে দেখা যান। [ বথাচ'' বিবা্তঃ] ঘঞ্ত কার্ষ্যে যেমন 
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ক্রমোবিবক্ষিতঃ | শেষশেষিতেধিকৃতাধিকাঁরে বা প্রমা- 
গাভাবাদ্্মব্রন্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্তভেদাচ্চ | অভুযুদয়-, 
তন্তাভিধানমৃত্তরেণাঁপি প্রাপ্তত্ব/ৎ। অবশ্তং হি পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বা | কিপ্িৎ 

কারোতি নু চানস্তরয্যমাত্রস্ত দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনং পণ্তামঃ | তশ্মানতিস্তা- 
ইনন্ত্যং ব্তব্যং যদ্দিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি। যন্মিন দতিতু ভবস্তীতি 
ভবত্যেব। তদ্িদমুক্তম।--যৎ পূর্ববৃত্তং নিষমেনাপেক্ষত ইতি। স্াদে- 
তৎ। ধর্মজিজ্ঞাস|ধ! ইব ব্রহ্মজিজ্ঞাসাঁয়া অপি যোগাত্বাৎ স্বাধ্যাযানস্তর্যাং 
ধর্্বদ্ব্দণোহপ্যায়ীয়েকপ্রমাণগম্যত্বাৎ। তগ্ চাগৃহীতন্ত স্ববিষয়ে বিজ্ঞা- 
নাজননাঁৎ গ্রহণন্ত চ শ্বাধায়োহধ্যেতব্য ইতাধ্যয়নেনৈব নিযতত্বাৎ। তম্মাঁৎ 
বেদাঁধায়নাঁনন্তর্যামের ব্রহ্মজিজ্ঞীপায়। অপ্যশব্যার্থ ইত্যত আহ--স্বাঁধার- 
যানন্তর্যন্ত সমানং পর্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ। অব্র চ স্বাপ্যায়েন বিষয়েণ তদ্বিষয়- 
মধায়নং লক্ষয়তি। তথা চাঁথাতো। ধর্শজিজ্ঞাসেতানেনৈব গতমিতি নেদং 
সত্রমারন্ব্যম। ধর্মশব্বস্ত বেদার্থমাত্রোপলক্ষণতর] ধর্মবৎ ব্রহ্মণোইপি বেদা- 
ধর্াবিশেষেণ বেদীধ্যয়নানন্তর্যযোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ। চটোদয়তি।-নম্থিহ 
কর্মীববোধানন্তরঘ্যং বিশেষে ধর্মজিজ্ঞাসাতোব্র্গজিজ্ঞাসায়াঃ। অন্তার্থঃ।_ 

“আগ্রে মারিত পশুর হৃদরমাংগ লইরা হোম কনিবেক, অনন্তর তাহার 

জিহ্বা লইয়! হোম করিবেক” ইত্যািপ্রকার ক্র-ণিয়ম বা ক্রম-বিধাঁন থাক! 

ৃষ্ট হয়, ব্রহ্মজিন্রাসার সহিত ধর্মমজিদ্াসার 'সেবপ ক্রনপন্বদ্ধ বা ক্রম নিয়ম 
থাকা দৃষ্ট হয় না। আগে ধর্ম জানিবেক, তংপবে ব্রক্গ জানিবেক, নচেৎ 

রহ্ঙ্ান সিদ্ধ হই ইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। মানব ধর্শ্মীমাংসা 

জানুক বা না-ই জান্গুক, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই নাহার ব্রঙ্গ-জানিবার ইচ্ছা 

হয় এবং কৃতকার্ধযও হয়। [শেষ.*ভেদাঁচ্চ ] ব্রন্ধবিজ্ঞানের সহিত ধর্শ- 

বিজ্ঞানের শেষশেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব বা! সাঁধ্যপাধকসন্বন্ধ ) (১৫) থাকিবার 

সম্ভাঁবন! নাই, প্রমাণও নাই। ধর্শজিজ্ঞাস। রঙ্গজিজ্ঞানার পৃর্বাঞ্গও নহে; 

অধিকার তুক্তও নহে। বিশেষতঃ উক্ত উভয়েব ফল ও জিন্ঞাপ্য উভয়ই 
অত্যন্ত ভিন্ন_-একবারে ভিন্ন। [ অভ্যা...পেক্ষম্ 1 ধর্মৃজ্ঞানের ফল অভ্যাদয় 

শশা পাশিাাাশীশীশী কপাট তপতি 

(১৫) শেযস্অঙ্গ। শেষী_ প্রধান । অগ্নিহোত্র যাগ একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান 

কর্ম; আর সমিধ-হোম ও আগ্মেয অষ্টাকপাল হোম তাহার পেষ অর্থাং অঙ্গ কর্মা। সন্ধা 
বন্দনা একটা শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ণ; আর আচমন, মাঞ্জন ও পরাণাযাম প্রভৃতি তাহার 

সর্ধাৎ অঙ্গ । ধর্পাজানের সহিত জ্ঞানের একপ শেদশেষি ভাব নাই এবং থাকা পক্ষে 

রি ৪ নাই। 



৪, | বেদাত্তার্শনম্। [ ১ম) 

ফলং ধর্মজানং তচ্চানুষ্ঠানীপেক্ষমূ | নিঃখ্েয়ফলন্ত ত্রহ্ম- 

 জ্তানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষমু। ভব্যশ্চ ধর্মোজিজ্ঞান্োন 
জ্ঞানকালেইস্তি পুরুধব্যাপারতন্ত্র দাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রন্ 

বিধিদির্ধস্তি যজ্ঞেনেতি তৃতীরাগ্রত্যা যগ্তাদীনামঙ্গত্বেন পরন্ষঞ্জানে বিনি- 

য়োগাং জ্ঞানট্তৈব কর্ম তয়েচ্ছাং গ্রতি গ্রাধান্তাৎ প্রধানদন্বন্ধাষ্চা প্রধানানাং 

পদার্ঘাস্তরাণাং তত্রাপি চ ন বাক্যার্থন্ঞানোতপত্তাবঙ্গভাবোধদ্রাদীনাং বাক্যা- 

ধর্জানস্য বাক্যাদেবো২পত্তেঃ | ন চ বাক্যং মহকারিতরা কর্মাপ্যপেক্ষত ইতি 

যুক্তমূ। অকুতকর্্ণামপি বিদিতপদতদর্থদঙ্গ তীনাং মমধিগতশা ্স্যাযুত ব্াণাং 

গুণগ্রধানকৃতপূর্বাপরপদাথাকাজ্ঞাসন্লধিধোগাতানথুন্ধানবতাম গং বা 

ক্যার্থপ্রতায়োৎপত্তেঃ। অগ্ুৎপন্তৌ বা বিধিনিযেধবাক্যার্থ গ্রত্যযাভাবেন 
তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনাভাবগ্রসঙ্গঃ। তদ্বোধতস্ত তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনে 

পরম্পরাশ্রয়ঃ। তশ্ষিন্ মতি তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জনং ততশ্চ তদ্ধোধ ইতি। 

নচ বেদীস্তবাক্যানামের শবীর্ঘপ্রত্যায়নে কর্মাপেক্ষা ন বাক্যান্তরাণামিতি 

সাম্ীতম| বিশেষহেতোরভাবাৎ। ভদ্দনপীতিথাক্যাৎ ত্ব্পদীর্থগ্ত কর্ঠ- 

ভোক্তরূপন্ত জীবাঝুনো নিত্য হদ্বুদ্ধোদাসীনগ্থভাবেন তৎগ্ৰার্থেন পর- 

মাত্বনৈকামশক্যং দ্রার্সিত্যোব গ্রতিপত্তম্। আপাততোই 5দ্ধদাবধোগ্যতা- 

বিরইনিশ্য়াৎ। যজ্ঞতপোদানভনুকতান্তব্্লাস্ত বিশুদ্নব্বাঃ শ্রন্নধানাধোগ্য- 

(পারুলৌকিক হিত অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ), তাহা আবার অন্ুষ্ঠাননাধা। 

আর ব্রক্গজ্ঞানের ফল মুক্তি) পরন্ধ তাহা অনুষ্ঠানীনবপেক্ষ। অর্থাৎ 

তাহা কর্তব্যাপারজন্য নহে _ক্রিণার দ্বারা জন্মে না। [ ভবাণ্চ...তনবম্] 

ধর্মজিজ্ঞাসার জিপ্ঞাপা -ধর্মম, তাহা। তব্য অর্থাৎ জন্য ( অনুষ্ঠানের প্রভাবে 

জন্মে), ্ৃতরাং তাহা জ্ঞানকালে হয় না বা জন্মে না। না জান্মবার 

কারণ এই যে, তাহ| পুরুষ-ব্যাপারের অধীন (১৬)। পুরুধ তংকালে 

নির্ব্যাপার হয়, কাষেই তৎকালে নিক্ষিয়নত্ববিধার পুথ্যাপুণ্য কিছুই হয় না। 

আর এ শাস্ত্রের ( বেদান্ত শাস্ত্রের) জিন্ঞান্য ব্রহ্ম, তাহা নিতাসিদ্ধ অর্থাৎ 

তাহাকে করিতে হয় না। তাহা নিত্যনিবৃত্তি_ অর্থাৎ তাহা চিরনিকপন্ 

আছে। সেই জন্যই তিনি পুরুব-ব্যাপারের অধীন নহেন, অর্থাৎ তিনি 

(১৬) পুরুষ যদি করে তবেই হয় নচেৎ হয়না। জানকালে কর্তৃতাদি অছ্িমান 

ধাকে না, সৃতরাং সে ধর্মানুষ্ঠান করে না, কাষেই তৎকালে তাহার তঙ্জন্য ধর্ম উৎপন্ন 

হয় গ। 



পা]. *ডামতী”-টাকািত-শাঙ্করভাধা-সহিতদ্। $১ 

জিজ্ঞাস্তং নিত্যনির্-তত্বাম্ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রমু। চোদ্রমাপ্র-” 

বৃত্তিভেদাচ্চ । যা হি চোদনা ধর্মদ্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে 
নিষুগ্ানৈব পুরুষমববৌধয়তি। ব্রদ্ধচোদনা তু পুরুষমব- 
৫ 

তাবগমপুরঃপরং তাঁদাত্মামবগমিষ্যস্তীতি চেং। তৎ কিসিদানীম্প্রমাণকারণং 

যোগ্যতাঁবধারণমপ্রমাণাৎ কর্্মণৌবক্ত,মধ্যবসিতোহসি। প্রত্যক্ষাদ্যতিরিক্তং 

ব| কর্ীপি প্রমাণমূ। বেদান্তাবিরুদ্ধতনুলন্তায়বলেন তু যোগ্যতাবধারণে 

কৃতং কর্মভিঃ। তম্মাৎ তত্বমসীত্যাদেঃ শ্রতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্ম- 

তাবং গৃহীত্বা তনুলয়া চোঁপপত্ত্য। ব্যবস্থাপ্য তছ্ুপাসনায়াং ভাবনাপরাভিধা- 

নাঁরাং দীর্ঘকালনৈরন্তর্ধ্যবত্যাং ত্রহ্মসাক্ষাংকারফলায়াং যজ্ঞাদীনামুপযোগঃ। 

যথাঃ ।-স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তত্যস ২কারাসেবিতো! দৃ়ভূমিবিতি | ত্রহ্ষ- 

চর্ধ্যতপঃশদ্ধাঘক্ঞাদযশ্চ সংকারঃ|। অত এব শ্ুতিঃ_তমেব ধীরো বিজ্ঞান 

্রজ্ঞাং কুব্ব্বাত ব্রাহ্মণ ইতি। বিজ্ঞায় তর্কৌপকরণেন শব্ষেন প্রজ্ঞাং ভাবনাং 

কুব্বীতেত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞাদীনাং শ্রেয়ঃপরিপন্থিকলমষনিবহ্ণদ্বারেণোপ- 

যোগ ইতি কেচিৎ। পুরুষসংস্কারদ্বারেণেত্যন্তে | যজ্ঞাদিসংস্কতো হি 

পুরুষ আদরনৈরন্তর্যদীর্ঘকালৈরাদেবমানো এক্ষভাবনাননাদ্যবিদাবাসনাং 

সমূলকাঁষং কধতি। ততোহস্ত প্রত্যগাত্মা সপ্রসনঃ কেবলোবিশদীভবতি | 

অতএব স্বৃতিঃ।-- | 
“মহাযজৈশ্চ যজ্ৈশ্চ ব্রা্মীযং ক্রিয়তে তনুঃ * 

যন্তৈতেহষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কার! ইতি চ| অপরে তু খণত্রয়াপাকরণেন 

ব্রহ্গক্ীনোপযোগং কর্ণামাভঃ | অন্তি হি স্বৃতিঃ।- 
টির অহ তি 

অনুষ্ঠেয় বস্ত নহেন। করিলে হয়, না করিলে হয় না, এরপ বস্ত তিনি 

নছেন। [ চোদন।...দাচ্চ] ধর্ম ও ব্রহ্ম এই ছুই বিষয়ে যে সকল গোদক 

বাকা (বিধি বাক্য) আছে, সে সকল ও সে সকলের অর্থবোধিকা শক্তি 

অত্যন্ত বিভিন্ন; অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত। [যা হি...তদ্ব] ধর্মবিযয়ক 

বিধানগুলি অর্থ।ৎ বিধি বাঁক্যগুলি শ্রোতৃপুরুষকে “ছা কর-_এইরূপে কর" 

ইত্যাদিগপ্রকারে বোধ জন্মায় অর্থাৎ স্বস্ব প্রতিপাদ্য যাগ দান প্রভৃতিতে 

প্রবৃত্তি জন্মায়-_কিন্ত ব্রহ্মবিংয়ক বিধান ব1 বিধিবাক্যগুলি উহার বিপরীত- 

ক্রমে অর্থাৎ “কর” বলিয়! না করাইয়া-_না বুঝাহয়া, কেবলমাত্র 'আন_- 

তাঁহাকে জান এতম্মাত্র উপদেশ দ্বারা কেবলমাত্র তদগত অজ্ঞান 

সংশয়াদি নিৰৃতি করিয়া দেয-_অনস্তর আপনা হইতেই তীদ্বষয়ক অববোধ 

চা 
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বোধয়ত্যব কেবলমৃ। অববোধস্য চোদনাজন্যত্বান্ন পুরুযো- 
ববোধে নিষ্জ্যতে, যথাক্ষসন্নিকর্ষেণার্থাববোধে তদ্বৎ | ,ত- 
স্নাং রিমপি বক্তব্য যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত 

“ঝণানি ত্রীপ্যপাক্কতা মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ* ইচি। 
অস্তে ত--তমেতং বেদানুবচনেন ক্ষণ! বিবিদিযন্তি যজ্জেন ইত্যাদিশততি- 

তান্তত্বৎফলায় চোদিতানামপি কর্্ণাং সংযোগপৃথকৃত্বেন বরহ্মতাবনাং 
গ্রত্যঙ্গভাবমাচক্ষতে ক্রত্বথস্তেব খাদিরত্বস্যবীর্য্যার্থতাম্। একন্ত তৃভয়ার্থতবে 
সংযোগপৃথকত্বমিতি ন্তায়াৎথ| অতএব পারমর্ষং সথত্রম। “দর্বাপেক্ষা চ 
যক্ঞাদিআ্রতেরশ্ববং” ইতি | যডডতপোদানাদি সর্ব তদপেক্ষা ব্রক্মভাবনে- 
তার্থঃ। তম্মাৎ যদি শ্রত্যাদয়। প্রমাণং যদি ৰা পারমর্ধং গৃত্রং সর্বাথা যজ্ঞাদি- 
কম্মসমুচ্চিতা ত্রদ্দোগাসনা বিশেষগত্রযবত্যনাদাবিদ্যাতদ দশীসমৃচ্ছেদক্রমেণ 
্রহ্মসাক্গীৎকারায় মোক্ষাপরনায়ে কল্পত ইতি তদর্থং কর্মাণানুষ্টেয়ানি| 
ন চৈতানি দৃষ্টানৃষ্টসামবায়িকারা গকারহেতভূতৌপদেশিকাহিদেিকক্রমূপ- 
্যস্তাক্সগ্রামসহিতপরম্পরবিভিন্নকর্মস্বূপতদাঁধকারিভেদপরিজ্ঞানং বিনা শ- 
্যান্নুষ্ঠাতুম। ন চ ধন্ধমীমাংদাপরিশীলনং বিনা তৎপরিজ্ঞানম | তন্মাৎ 
সাধৃক্তং কর্মীববোধানন্তরধ্যং বিশেষ ইতি | কর্মাববোধেন হি কর্মানষ্ঠানসা- 
হিত্যন্তবতি ব্রন্মোপাষনাঁধা ইত্যর্থঃ| তদেতন্লিরীকরোতি1-ন, কৃতুঙ কর্মীব- 
বোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদাত্বস্থা রহ্মজিজ্ঞামোপপন্তেঃ | ইদমতরতুউ্ী।_ 
শন্ধোপানয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কশ্মাণ্যপেক্ষস্ত হতাক্তম | তত্র বম: । 

ক পুনবস্ত; কন্মাপেক্ষা কিং কার্যে যথা আগ্রেয়াদীনাং পরমাপুর্কে চিরভাবি- 
ফলানুকূলে জশয়িভব্যে মমিদাদাপেক্ষা স্বরূপে বা বথা তেবামেব দ্বিরবত্ত- 
গুরোডাশাদিদব্যাগ্রিদেবভাদ্যপেক্ষা | নম তাবৎ কাধ্যে। তত্ত বিকমামহ- 
ত্বাং। তথাহি।- ত্রন্মোপাসনায়। বরঙ্গস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ কাঁদ্যমত্যপেয়ঃ | 

স্দিত্ব হয়। অববোধ বা সঘাক্জ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না_অর্থাং 
“কর” বালয়া করান যার না। ইন্দরিয়ের সহিত বহিদ্রব্যের মমিকর্ষ হইলেই 
যেখন তদ্বিষযয়ক জ্ঞান বা অববোধ আপনা হইতেই হয়, পে স্থলে যেমন “কর" 

বলিতে হয় না, ব্রহ্ষজ্ঞান মন্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, ধশ্ম- 
জ্ঞানের অনন্তর ত্রন্ষজ্ঞান। এন্প অর্থ সব্ধপ্রস্ারে অনঙ্গ 6,-ইহা দিদ্ধ 
হইল। | 

| ভক্যাং.দিগ্তত ইতি! আতএব। এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার 
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ইতি । উচ্যতে । নিত্যানিত্যবস্তববিবেক?, ইহামুত্রার্থফল- 
ভোগবিরাগঃ। শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুযুক্ষুত্্চ | তেষু হি 
সতস্ত্ প্রাগপি ধর্মজিজ্ঞ।সায়! উর্দঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞা- 
স চোংপার্ট্র্যোবা স্তাঁৎ যথা সংযবনন্ত পিগডঃ| বিকার্য্যোবা যথ' অবঘাতন্ত 
ব্রীহয়ঃ। সংস্কার্যোবা যথা প্রোক্ষণশ্তোলুখলাদয়ঃ| প্রাপ্যোবা যথা দোহনস্ত 
পয়ঃ| ন তাবছুৎ্পাদাঃ| ন খলু ঘটাদিসাক্ষাৎকার ইব জড়ম্বভাবেভ্যো- 
ঘটাঁদিভ্যে। ভিন্ন ইন্জিয়াদ্যাধেয়ে ব্রঙ্গপাক্ষাৎকারে। ভাবনাধেয়ঃ সম্ভবতি | 
বহ্মণোইপরাধীন প্রকাশতয়া ততসাক্ষাৎকারস্ত তৎম্বাভাব্যেন নিত্যতস্কোৎ- 
পাদ্যত্বান্থপপত্তেঃ | ততো! ভিন্নশ্য চ ভাবনাধেয়স্ত সাক্ষাৎকারস্ত প্রতিতা- 
প্রত্যয়বৎ সংশয়াক্রান্ততয়া প্রামাণ্যাযোগাৎ | তদ্দিধস্ত ততৎসামগ্রীকন্তৈব 
বুলং ব্যভিচারোঁপলন্ধেঃ | ন খন্বনুমানবিবুদ্ধং বহ্ছিং ভাঁবয়তঃ শীতাতুরস্ 
শিশিরভরমন্থরতরকারকাণুস্ত স্রজ্জালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমানান্তরেণ 
সম্বাদ্যতে। বিসম্বাদন্ত বহুলমুপলস্তাৎ। তন্মাঁৎ প্রামাণিকসাক্ষাৎকারলক্ষণ- 
কাধ্যাভাবান্নোপাসনাঁয়া উৎপাদ্যে কর্মীপেক্ষা | ন চ কুটস্থনিত্যন্ত সর্ববা- 
পিনো। ত্রহ্ষণ উপাসনাতো বিকারসংস্কার প্রাপ্তরঃ সস্তবন্তি। শ্তাদেতত। মাতৃৎ, 
বরহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদ্যাদিরপ উপাসনরাঃ। সংস্কার্ধ্যস্থনির্বনীরানাদা- 
বিদ্যাদ্বয় পধানাপনয়নেন ভবিষ্যতি প্রতিসীরাপিহিতা নর্তকীৰ প্রতিসীরা- 
পনযুদ্ধার রঙ্গব্যাপৃতেন | তত্র চ কন্মণাঁমুপযোগঃ | এতাবাংস্ত্ বিশেষ: । 
প্ািমীরাপনয়ে পারিষদানাং নর্ভকীবিষয়সাক্ষাৎকারোভবতি। ইহ তু 
অবিল্কাপিধানাপনয়মাবরমেব নাপরমুৎ্পাদ্যমন্তি। ব্রহ্গনাক্ষাংকাবপা বরঙ্গ- 
শ্বভাবগা, নিত্যত্বেনাস্কৎগাদাত্বাং। অরোচাতে ।কা পুনশিয্পং ব্রঙ্গোপা- 
শপ পপ সাপ শি 

অনন্তবু অর্থাৎ যাহার অবাবহিত পরেই ব্রশজ্ঞানোপদেশ ও ঙ্গজিজ্ঞাসা 
অবশ্য সম্ভব হইতে পারে। তাহ।কি? [উচ্ভতে] বলিতেছি। 

[ নিত্যা..বপর্ধায়ে ] নিত্যানিত্য বস্ত ববেক। (কি নিত্য, কি অনিত্যা)। 

তাহা অনুসন্ধান করা) এঁহিক ও আযুদ্মিক ভোগে বৈরাগ্য। শুমু.(বহিরি- 
ভ্্রিয়ের মংযম)। দমূ (অন্তরিক্রিয়ের নি গ্রভ)। উপরতি (বিষয়ান্ভব হইতে 

বিরত হওয়া)। তিতিক্ষা (শাত গীষ্মাদিদন্দসহিঞ্জুতা)। সূমাধান (আত্মতত্বে 
মনঃনংযোগ)। অন্ধ! (গুরুবেদীন্তবাক্যে বিশ্বাস)। মুমুক্ষুত্ব (মুক্ত হইবার ইচ্ছা)। 
এই সকল গুণ ব। এই সকল মাধন থাকিলে ধশ্মাজিজ্ঞাসার পূর্বে ও পরে 
উভ্ভয়কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাদা করিতে পারা ধায়, কিন্ব এ সকল সাধন 
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সিতুং জাতুঞ্চ ন বিপর্ধায়ে। ত্ম্মাদখশব্দেন য যখোজমাধন 
মুষ্পত্তানন্তধ্যমুপদিশ্যতে। 

অতঃশবোহেতুর্থঃ। যন্মাদ্ধেদ এবাগিহোত্রাদীনাং রী 

সাধনানামনিত্যফলতাং দর্শয়তি “তদ্যথেহ কর্মচিভোলোকঃ 

সন।। কিং শাবানগান্ভতিরাহে। নির্বিচিকিতমশাবজ্ঞানমস্ততিঃ। যদি 
শাবজ্রানমাত্রসন্ততিঃ কাময়মভ্যপ্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্থতি। তৃত্ব- 
বিনিশ্চয়ন্তদত্যাসো বা সবাসনং বিপর্ধ্যাধমুন্মংলয়েৎ ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্য- 
মাতরদর্শনাভ্যাদো বা । নহি স্থাণু্ব পুরুষোবেতি বা আরোহপরিণাহবদধ.- 
ব্যঁমতি বা শতশোইগি জ্ঞানমভাম্যমীনং পুরুষ এবেতি নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্রমৃতে 
বিশেষদর্শনাৎ। ননৃক্তং শ্রতময়েন জ্ঞনেন জীবাত্মনঃ পরমাতমভাবং গৃহীত্বা 
যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপাত ইতি। তম্মান্র্বিচিকিংনশানজ্ঞানসন্ততিরূগোপা- 
সন! কর্মসহকারিণ্যবিদ্যা্য়োছ্েহেতুঃ। ন চাসাবন্থৎগাঁদিতবন্গানুভবা 
তছুচ্ছ্দায় পর্য্যাপ্তা। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্য্যামঃ সাঞ্ষাৎকাররূপেৈব 
,তত্বজ্ঞানেনেস্ছিদ্যতে ন তু পরোগ্ষাবভাদেন। দিয্মোহীলাতিচক্রচলদ্ন্ষ- 

মরুমরা চিনিলাদিবিভ্রমেপরোক্ষাবভাদিসু অপরোক্ষাবভানিভিরেব দিগা- 

দিত্বগ্রত্য মৈর্নিবৃত্তিদশনাৎ। নো খলাপ্তবচনলিক্গাদিনিশ্িতদিগািতত্বানাং 

দিয়োভাদয়ো নিবর্তন্তে। তম্মাৎ ত্বংপদ্ার্থদ্য ততৎ-পদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার 

এধিতবাঃ। এতাবতা হি তবম্পদার্থসা দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তির্ন 
'নাথা। ন চৈষ সাক্ষাৎরারো মীমাংসানহিতদ্যাপি শবন্য গ্রমাণন্য ফলম্। 

শশা শাপাস্িপপীপিপ পপ্পাপিপ পিপি পীপপপাপাপপস পপি লাশ পি 

না থাকিলে ক পূর্বে, কি পরে, কোনও সময়ে গার! যার না। [ তন্মাং*" 

দিশ্ততে ] এ কারণে ইহ অবশ্য ম্বীকাধ্য হইবে যে, মহামুনি ব্যা় 'অথ 

শব্দের দ্বারা এ কল সাধনের আনন্তধা উপদেশ করিয়াছেন। তাৎ্প্ধ্য 

এই যে, জীব এ কল গুণসম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিপ্রান্থ হয়, অন্যথা হয় না। 
যে থক্তি নকল সাধন আমত্ত করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ত্রহ্মতত্ববিচারের 

যথার্থ অধিকারী; অন্যে নহে। 
[ অতঃ...হেতর্থঃ| হ্ত্রে 'অথ' শবের পর “অত শব্ধ মাছে। তাহার 

অর্থ সেই হেতু। অথাৎ ক্রিয়াফলের (্বর্মাদির ) অনিত্যত! হেতু। 
[যন্থাৎ. ইভাদি ) যেছেতু বেদ স্বয়ং যুক্তিসহকারে অগ্নিহোত্রাদি-ফলের 

অনিষ্ঠযনা গ্রদশন করিয়াছেন) যথা -“ঘেমন কৃষিকর্মাদিসম্পািত খহিক 
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ক্ষায়ত এবমেলামুত্র পুণ্যচিতৌলোকঃ ক্ষীয়” ইত্যাদি | 
তথ? ব্রহ্মবিজ্ঞানাঁদপি পরমপুরুষার্থৎ দর্শয়তি “ত্রক্মবিদা- 

পপ আআপিকী্ণা শশী 

প্রোতি পরম্" ইত্যাদিঃ। তস্মাদ্যুঘোক্রসাধনসম্পত্তনস্তরং 
ব্রহ্ধজিজ্কাস] কর্তব্য | 

বন্ধণোজিজ্ঞাসা বন্গজিজ্ঞাসা | বন্ধ চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং 
জন্মাদ্যস্ত যত ইতি । অতএব ন বন্ধশবস্য জাত্যাদ্যর্থান্তর- 

অপি তু প্রত্যক্ষদা। তট্দাব তৎফলত্বনিয়মাৎ। অন্যথা কুটজবীজাদপি 
বটাম্কুরোৎপত্তি প্রসঙ্গাৎ। তন্মান্ির্ব্্চিকিৎসবাক্যার্থভাঁবনাপরিপাকসহিত- 
মন্তঃকরণং ত্বং পদার্থস্যাপবোক্ষসা তন্তছপাধাকারমিষেধেন তৎপদার্থতাঞ- 

মুভাবয়তীতি যুক্তম্। ন চায়মন্ভবে! ব্রন্ষস্বভাবো যেন নজন্যেত অপি 
ত্বস্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদে! ব্ুহ্মবিষয়ঃ | ন চৈতাবতা ব্রহ্মণো নাঁপরাধীন- 
গ্রকাশতা। ন হি শাবজ্ঞানপ্রকাশাং ব্রহ্ম শ্বয়ম্প্রকাশং ন ভবতি। সর্ধো- 
পাধিরহিতং হি হয়ঞ্জোতিরিতি গায়তে ন তৃপহিতমপি। যথাহ স্থু ভগবান্ 
ভাষ্যকাবঃ।--নারমেকান্তেনাবিষয়' ইতি। ন চান্তঃকরণবৃত্তাবপাস্য দাঁক্ষাৎ-' 
কারে সর্ধোপাধিবিনির্মোকঃ | তটদ্যেব তছুপাধের্বিনশাদবস্থম্ত স্বপলবপাধি- 
বিরোধিনো বিদামানত্বাংৎ। অনাথা চৈতন্যচ্ছাবাপত্তিং বিন। অপ্ত;লরণ- 
বৃত্তে স্বযমচেতনায়া; স্বপ্রকাশত্বাস্থপপত্তো সাক্ষাৎকারত্বাযোগাঁৎ " ন চান্গ- 
মিতভাবিতবহ্রিপাক্ষাৎকারবংগপ্রতিভাত্বেনাস্যা প্রামাণ্য তত্র বহ্বিম্বক্ষলণস্য 

ফল (শম্যাদি) অনিতা অর্থাৎ নশ্বর; তেমনি, যাগাদি-কর্্নিষ্পাদা পার- 
ত্রিক স্বর্গাদি ফলও অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর ।” [ তথা...কর্তব্যা] এবং “বঙ্গজ্ত 
পুরুষ পরত্রন্ধকে প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্গবিজ্ঞান হইতে পরম- 
পুরুষার্থ লাভ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই হেতু, পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া 
্রন্মজিজ্ঞাসা করিবেক। [ত্রহ্গণঃ ''তবাম্ ] এক্ষণে ত্রহ্মজিজ্ঞাসা.শব্ষের অর্থ 
শুন। ব্রচ্দেরদিগ্াস! অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ফলিতার্থ এই ষে, 
ইন্ছাসম্তত 1 বিচার প্রভব জানের দ্বানধা ব্রন্ষকে পাবার ইচ্ছা করা কর্তব্য । 
বন্ধ কি? তাহ পরশ্থত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্বলে ত্রহ্মশব্ধের অর্থ 
রদ অথবা পদ্মযোণি ব্রহ্মা, এপ আশঙ্কা করিবার সম্ভাবনা 
শনাই। 
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মাশঙ্কিতব,মূ। ব্হ্ধণ ইতি কর্মণি ষষ্ঠী ন শেষে জিজ্ঞাস্তা- 
পেক্ষত্বাৎ_ জিগ্জাপায়া% জিজ্ঞাস্তান্তরানিরদেশাচ্চি। 'নন্ধু 
শেষযষ্ঠীপরিগ্রহেইপি বৃদ্ধানোজিজ্ঞাসাকর্ণত্বং ন বিরুধ্যতে 
সমবন্ধমামান্যন্ত বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ ! এবমপি প্রত্যন্্ং বদ্ষণঃ 
কর্মতৃমুৎক্জ্য সাঁমান্যদ্বারেণ গরোক্ষং কর্মমতুং কল্পয়তো- 

পরোক্ষত্বাং। ইহ তু ্ষস্বরগস্যোগা ধিকলুধিতগা জীবস্য গ্রাগপ্যপরোক্ষ- 
ত্বাং। নহি শুদ্ববুদ্ত্বাদয়ো বস্ততত্ততোইতিরিচান্তে। জীব এব তু তত্ব 
দুপাধিরহিতঃ শুদ্ধবদ্ধাদিস্বভীবো ব্রদ্দেতি গীয়তে। ন চ তত্বদুপাধিবিরহোইপি 
তোইতিরিচাতে। তক্মীদ্যগ গান্ধর্কশান্্ার্থজ্ঞানাভ্যাপাহিতসংস্কারমচিব- 
শ্রো্রেক্িয়েণ ষড় জাঁদিস্বরগ্রীমমৃচ্ছনাভেদমধাক্ষমন্বতবতি এবং বেদাস্তার্থ- 
জানাভ্যাসাহিতসংস্কীরো জীবদ্য বন্ষভাবমন্তঃকরণেনেতি। অন্তঃকরণবৃত্তো 
বহ্নাক্ষাৎকারে জনয়িতব্যে অস্তি তছুপাসনায়াঃ কর্মাপেক্ষেতি চেৎ। ন। 
তস্যাঃ কন্মানুষ্ঠানেন সহভাবাতাবেন ততৎসহকারিত্বান্থপপত্ভেঃ | ন খলুঃতত্ব- 
মসীত্যাদের্বাক্যা্নির্বচিকিৎসং শুদ্ধবুদ্ধোদাঁপীনস্বভাবমকর্তৃত্বাদ্যুগেতমপেত- 
'ব্রাহ্গণত্থাদিজাতিং দেহাদ্যতিরিক্তমেকমাআীনং গ্রতিপদ্যমানঃ বর্ণাস্বধিকার 
মববোদ্ধমর্হতি। অনর্চ কথং কর্তা বাঁ অধিক্কতো বা। যদ্যচ্যেত 
নিশ্চিতেইপি তত্ব বিপর্ধ্যাসনিবন্ধনো। ব্যবহারোইন্ববর্তমানো দৃশ্যতে যথা 
গুড়স্ত মীধুধ্যবিনিশ্ঠয়েইপি পিত্বোগহতেন্দ্িয়াণাং তিক্তাবতাসানুবৃত্বিঃ 
আস্বাদ্য থুতকৃত্য ত্যাগাং। তক্মাদবিদ্যাস-সকারামবৃত্ত্া কর্ণানুষ্ঠানং তে ন 
চ বিদ্যা সহকারিণা তৎসমুচ্ছেদ উপপৎদ্যতে। ন চ কর্মীবিদ্যাত্বকং বথ- 

[ত্ন্ষণঃ..শা্চ ] বক্গন্শবে যে ষঠী-বিভক্তি ছিল তাহা শেষষটী (১৭) 
নহে, কর্ধ্যঠি। কেন না, জিন্ালা মাত্রেই জিজ্ঞাস্যসাপেক্ষ। এন্থলে ব্রহ্ম তির 
অন্য কোন জিজ্ঞাসা নাই; কােই কর্ধযঠী, শেষষঠী নহে। [ননু...ত্বাৎ) 
যদি বল, শেষষণঠী গ্রহণ করিলেও ব্রদ্গের জিজ্ঞাস্যতা বজায় থাকে; কেন না, 
সামান্য উল্লেখ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ে পর্য্যবসন্ন হয় (১৮)। [ এবং...স্যাৎ ] হয় 
সত্য) কিন্ত সাক্ষাৎ সন্বন্ধ (বর্মতা) পরিত্যাগ করিয়া অসাক্ষাৎসন্বন্ধের 

(১৭) শেষষতী»নন্বদ্বমামানো যণতী। 
(১৮) অনির্দিষ্ট বা নীধারণ টপদেশ মকল প্রয়োগকালে নির্দি্টরপেই গৃহীত হইয়া 

থাকে। 
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বার্থ; প্রয়াস? স্তাঁৎ। ন ব্যর্থঃ ব্রহ্ধাশ্রিতাশেষবিচাঁরপ্রতি- 

জ্বানধর্থতদিতি চেম্ন প্রধানপরি গ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থা- 
পপ পিপি 

মবিদ্যামুচ্ছিনত্তি কর্ণণো বা তছুচ্ছেণকস্য কৃত উচ্ছেদ ইতি বাচ্যম। সঞ্জী- 
তীয়ম্বপরবি্রাধিনাং ভাঁবানাং বহুলমুপলন্বেঃ । যথা পয়ঃ পয়়োহস্তরং জর- 

যতি, স্বয়ঞ্চ জীধ্যতি | যথা বিষং বিষাস্তরং শময়তি স্বয়ঞ্চ শাম্যতি। যথা 
বা কতকরজে! রজোহন্তরাবিলে পাঁথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঁহস্তরাঁণি তিন্দৎ স্বয়্- 

মপি ভিদ্যমানমনাবিলং পাথঃ করোতি | এবং কর্মাবিদ্যাত্মবকমপি অবিদ্যা- 

স্তরাণি অপগময়ৎ স্ব্নমপ্যপগচ্ছতীতি। অত্রোচ্যতে। সত্যং সদেব সোম্যে 
 দমিত্যুপক্রমাৎ তবমসীত্যন্তাৎ শবাৎ ব্রহ্ষমীমাংসোপকরণাদসরদভ্যন্তাঁৎ 

নির্রিচিকিংসে অনাদ্য বিদ্বোপাদানদেহাদ্যতিরিক্ত-গ্রত্যগা্ম-তত্বাববোধে 

জাতেইপি অবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্তাবন্থবর্ধন্তে সাংসারিকাঃ প্রত্যয়াস্তদ্ব্যব- 

হাঁরাশ্চ তথাপি তানপ্যক্সং ব্যবহারপ্রতায়ান্ মিথ্যেতি মন্যমানো। বিদ্বান 

রদ্ধত্তে পিভোপহ্তেন্দ্রিয় ইব গুড়ং থুত্কৃত্য ত্যজন্নপি তপ্য তিক্ততাম্। তথা 
চাঁয়ং* ক্রিয়াকর্তকরণেতিকর্তব্যতাঁফলপ্রপঞ্চমতাত্বিকং বিনিশ্চিম্বন্ কথমধি- 

কতে| নাম বিছুষে। হ্যধিকারোহন্যথা পক্তশূদ্রাদীনামপাধিকারো দুর্বার" 
স্যাৎ। ক্রিয়াকর্তাদিস্বরূপবিভাগঞ্চ বিদ্বস্যমান ইহ বিদ্বানভিমতঃ কর্মকাণ্ডে। 
অতএব ভগবানবিদ্যাবদ্ধিষয়ত্বং শাঙ্সস্ত বর্ণয়াম্মভৃব ভাষ্যকার; । তশম্মাৎ যথা 
রাজজাতীয়াঁভিমানকর্তৃকে কর্মণি রাজন্থয়ে ন বিপ্রশ্যজাতায়াভিমানিনো- 
'বধিকার এবং দ্বিজাতিকর্তৃক্রিয়াকরণাদিবিভাগাভিমানিকর্কে কর্মণি ন 
তদনজিমীনিনোইধিকারঃ। ন চানধিরুতেন সমর্থেনাইপি কৃতং বৈদিকং 
কর্ম ফলায় কল্পতে বৈশ্যস্তোম ইব ত্রাঙ্গণরাজন্যাভ্যাম। তেন তৃষটার্থেষু 
কর্মন্থ শক্ত: প্রবর্তমানঃ প্রার্দোতু ফলং দৃষটতবাৎ। অনৃষ্ার্থেযু তু শান্ত্ক- 
[ামধিগষযং ফলমনধিকারিণি ন প্রধুজ্যত ইতি নোপাসনাকাধ্যে কর্মাপেক্ষা। 
যাদেতৎ। মনুষ্যাভিমানবদধিকাঁরিকে কর্মণি বিহিতে যথ] তদতিমান- 

িহিতদ্যানধিকার এবং নিষেধবিধয়োহপি মনুষ্যাধিকারা ইতি তদভিমান- 
পপ পসপপাপাপসপা পাপী ৯ পাপী শিপ সী সপ পপ টিকিট উই ক 

নাচেষ্টা বৃথা হয়। [ ন বার্থ;...তদ্বৎ ] যদি বল, প্রয়াস বা চেষ্ঠা বৃথ! নহে, 
না, উহার দ্বারা ব্রহ্মাশ্রিও বু পদার্থের “বিচার করিতে হইবে” এইক্বপ' 

লাভের সম্ভাবনা আছে। আছে সত্য; তথাপি এরূপ বলায় চেষ্টার 
রত! নিবান্সিত হইবে না। তাহার হেতু এই যে, বিচারের জন্য প্রধান বন্ত 

গৃহীত হইলে তদ্দাশ্রিত বাঁ তদ্পেক্ষিত সমস্ত পদার্থ আপনা হইতেই 
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কষিগুতাৎ।' ব্রন্ধ হি জানেনাপ্ুমিউতমতুৎ প্রধানমু। 
তন্মিন্ গ্রধানে জিজ্ঞাসাকর্মাণ পরিগৃহীতে বৈর্জিজ্ঞাসিতৈ- 

রহিতন্তেঘগি নাধিক্রিয়েত পর্খাদিবং। তথা চায়ং নিষিদধমনুতি্ন্ ন প্রত্য- 
বেয়াৎ তির্ধ্যগাদিবদিতি তিন্নকর্মতাপাতঃ। মৈবম্। ন খনবয়ং' সর্বথা মনু 
ষ্যাভিমানরহিতঃ কিন্তৃবিদ্যাসংস্কারান্বৃত্ত্যাইস্য মাত্রয়! তদতিমানোইমুবর্ততে। 
অনুবর্তমানঞ্চ মিথ্যেতি মন্যমানে। ন শ্রদ্ধত্ত ইতুাক্তমূ। কিমতে। যদোবমেত- 
দতৌভবতি ! বিধিষু শ্রান্ধোংধিকারী নাশ্রাদ্ধঃ | ততশ্চ মন্ুষ্যাদ্যভিমানেন 
তশ্রদ্দধানো ন বিধিশাস্ব্েণাধিক্রিয়তে | তথা চ স্থৃতিঃ-_অশ্রদ্ধয়া হতং দত্ত- 
মিত্যাদিকা। নিষেধশাস্ত্ত ন শ্রদ্ধামপেক্ষতে। অপি তু নিষিধামানক্রিয়ো- 
মুখো নর ইত্যেৰ প্রবর্ততে ৷ তথা চ সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাৰগতবক্গতাত্বোইপি 
নিষেধমতিক্রম্য গ্রবর্তমানঃ গ্রত্যবৈতীতি ন ভিন্নকর্মদর্শনাত্যুপগমঃ | তন্মা, 
স্নৌগাসনায়া; কার্ধ্যে কর্মাপেক্ষা। অত এব দৌপাদনোগসদ্ধাি নির্বি- 
চিকিৎসশাবজ্ঞানোৎপত্তত্তরকালমনধিকারঃ কর্মণীত্যুক্তম্। তথা চ শ্রুতিঃ। 

দন কর্মণ| ন গ্রজয়। ধনেন ত্যাগেনৈকে অনৃতত্বমানপ্ঃ |." 
তৎকিমিদানীমন্্পযোগ এব সর্বথেহ কর্ধণাম। তথা চ “বিবিদিষ্তি 

যাজ্জেন” ইত্যাদ্যাঃ শ্রতয়ে! বিরুদ্ধ্ের। ন। আরাছুপকারকত্বাৎ কর্মণাং 
ষক্জাদীনাম। তথাহি।--“তমেতমাত্বানং বেদান্ববচনেন” নিত্যস্বাধ্যায়েনন 

'বরান্ধণ! বিবিদিষস্তি” বেদিতুমিচ্ছত্তি, ন তু বিদ্তি, বস্ততঃ গ্রধানস্যাপি বেদ- 
নস্য প্রকৃত্যর্থতয়া শব্গতো৷ গুণত্বাদিচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়] প্রাধান্যাৎ। 
গ্রধানেন নচ কার্য্যশ্্ত্যয়াৎ। ন হি রাজপুরুষমানয়েত্াক্তে * বস্তুত: 
প্রধানমপি রাজ! পুরুষবিশেষণতয়! শবত উপমর্জনমানীয়তে অপি তু পুরুষ 
(ব। শব্দতত্তস্য গ্রাধান্যাৎ। এবং বেদান্ুবচনস্যেব যজ্ঞগ্যাপীচ্ছাসাধন- 
য় বিধানম। এবং তগসৌঙনাশকস্য কামানশনমেব তপঃ হিতমিতমে- 

খ্যাশিনে। হি ত্রক্গণি বিবিদিষ। ভতবতি ন তু সর্বথা ইনক্লতো, মরণাৎ। নাঁপি 

ান্রায়ণাদিতগ/শীলন্য | ধাতুবৈষম্যাপত্তেঃ। এতানি উ নিত্যান্থ্যগান্ 

পল [হীত হইয়া! থাকে; তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। জানের 
ছারা ত্র্ম গাইবার ইচ্ছা করিবেক, এই উপদেশের দ্বারা স্থির হইতেছে যে) 
ঠ এস্থলের ঈপ্সিত বস্ত স্থৃতরাং ব্রন্ধই প্রধান জিজ্ঞাপ্য বাঁ প্রান বিষয়। 
যদি তাহাই হইল, তথে তাদৃশ প্রধানকে জিজ্ঞামার কর্ণনূপে ঝা বিয়য়- 
ভ্ূপে গ্রহণ করিলে যে যে বিষয়ের জি্তানা বা বিচার ব্যতীত তাস সম্পর 
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ব্বিনা বন্ধ জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তাঁন্যর৫থাক্ষিান্যেকেতি ন 
পৃথক্ সুত্রয়িতব্যানি | যথা রাজাহসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরি- 
বারস্য রাঁজ্বোগমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ। শ্ত্যনুগমাচ্চ । 

ছরিতনিবর্থণেন পুরুষং সবস্ুর্বস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ। “সহ বা আত্মধার্ী 
যো বেদ ইদং মে হনেনাঙ্গং সংস্থি যত ইদং মে ইনেনাঙ্গমুপধীয়তে” ইতি। 
অনেনেতি প্রক্কতং যক্ঞাদি পরামূশতি। স্থৃতিশ্চ “যস্যৈতে হষ্টাচত্বারিংশৎ- 
স্কারা” ইতি। নিত্যনৈমিত্তিকা নুষ্ঠানপ্রক্ষীণকল্সষস্য চ বিশুদ্ধসত্বস্যাবি- 

ছুষ এব উতৎ্পন্নবিবিদিষস্য জ্ঞানোৎপত্তিং দর্শয়ত্যাথর্বণী শ্রুতিঃ | পবিশুদ্ধ- 
সত্বস্ততস্ত তং পশ্যতি নিষলং ধ্যায়মাঁনঃ” ইতি । স্ৃতিষ্চ। 

'্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ধ্মণঃ” ইত্যাদিকা। 
ক্ুপ্তেনৈব চ নিত্যানাং কর্মণাং নিত্যে হি তেনোপাত্বহুরিতনিবর্ধণেন 

পুরুষসংস্কারেণ জানৌংপত্তাবঙ্গভাবোপপত্তৌ ন সংযোগপৃথকৃত্বেন সাক্ষাদ্- 
ভাবো যুক্তঃ। কল্পনাগৌরবাপত্েঃ। (তথাহি।-_নিত্যকর্থামুষ্ানাদ্র্ম্োৎ- 
পাঁদঃ ততঃ পাপ্ম! নিবর্ততে | স হ্যনিত্যাশুচিছুঃখরূপে সংসারে নিত্যশুচি- 
জ্ুখখ্যাতিলক্ষণেন বিপর্ধ্যাসেন চিত্মত্বং মলিনয়তি। অতঃ পাপনিবৃত্তো প্রত্য, 
ক্ষোপপত্তিদ্বারাপাবরণে সতি প্রত্াক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্যানিত্যশুচিছুঃখ- 
দ্ূপতামপ্রত্যুহমববুধ্যতে। ততোহম্যান্ি্মভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে। 
ততন্তজ্জিহাসোপাবর্ততে ততোহানোপায়ং পধ্যেষতে পধ্যেষমাণশ্চা আ্মতত্ব- 
কানু ইত্যুপস্রুত্য 'তজ্িজ্ঞাসতে। ততঃ শ্রবগাদিক্রমেণ তজ্জানাতী 
ত্যাযীছপকারকত্বং ততজ্ঞানোৎপাদং প্রতি চিত্তসতবশুদ্ধ্া কর্পণাং যুক্তম্।' 
ইমক্ষার্থমনথবদতি ভগবদগীতা ।-_- 

“আরুকক্ষোর্মুনেষ্ধোগং কর্ম কারণমুচযতে। 
যোগারঢ়স্য তট্স্যব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৮ 

(এবধানম্ুষিতকর্্াপি প্রাগৃভবীয্নকর্মবশাৎ যে বিশুদ্ধসত্বঃ সংগারাসার- 
তাদর্শনেন নিষ্পন্নবৈরাগ্যঃ কৃতং তস্য কর্ধানুষ্টানেন বৈরাগ্যোৎ্পাদোপযো- 

হইতে পারে না-_সে সমস্ত বিষয় আপন হইতেই পরিগৃহীত হইবে, তজ্ন্য 
পৃথক্ প্রয়াস পাইতে হইবে না। যেমন রাজ যাইতেছেন বলিলে, তৎসঙ্গে 
তাহার অন্যাত্রিগণও যাইতেছে, বল! হয়, এস্কজেও সেইবপ ব্রক্ষবিচার 

'ক্ষরিবে বলিলে ত্রদ্ধাশ্রিত সমন্ত পদার্থের বিচার করিবে বলা হয়। 
1 প্রত্যন্থগমাচ্চ ]. শ্রুতির বর্ণনা বা উপদেশ পর্য্যালোচন! করিলেও উচ্পপ 
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 গ্ঘতৌবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রতয়ঃ 
“তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তত্বঙ্গ” ইতি প্রত্যক্ষমের বৃন্ধণোজিষ্ঞাসা- 
গিনা। প্রাগ্তবীয়কর্মনুষ্ঠানাদের ভৎসিদ্ধেঃ9 ইমমেব চ পুরুষধৌরেয- 
ভেদমধিক্ৃত্য গ্রববৃতে শ্রাতিঃ | "যদি বেতরথা ব্ঙ্থচ্যযাদে প্রধুজেং” ইতি । 
তদিদমুক্তম্-_“বর্মাববোধাৎ প্রাগপাধীতবেদাস্তপ্য ত্রন্গজিজ্ঞাসোপপন্ডে” 
বিতি। অত এব নব্রহ্মচারিণ খণানি সস্তি ষেন তনপাকরণার্থং ধরা 
তিষ্ঠেৎ| এতদন্থুরোধাচ্চ “জায়পানে। বৈ ব্রাহ্গণন্ত্িভিষ্জণব! জায়তে” ইতি | 
গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান হতি ব্যাখোয়মূ। অন্যথা “যদি বেতরথ। ব্রহ্গচর্ধযাৰ? ইতি 
তির্বিরূধ্যেত। গৃহস্থপ্যাপি চ খণাঁপাকরণং সত্বতদ্ধযর্থমেব। জরামর্যয- 
বাদে ভন্মাস্ততাবাদোস্তো্টযশ্চ কর্মজড়ানবিদুষঃ প্রতি ন ত্বাত্মতত্বপঞ্ডিশন্। 
তন্ধাত্তসানন্তরয্যমথশব্বার্থো ষদ্ধিন! ব্রক্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি যন্থিংস্ত সতি 
ভবস্তী ভবত্যেব | ন চেখং কর্মীববোৌধানজ্তর্ষ্যং, তন্মাৎন কর্মাববৌধা- 
নস্তরধ্যমথশবার্থ ইতি সর্বমবদাতম্। স্যাদেতৎ। মা ভুদিহোতযবাগৃগাক- 
বার্থ; ক্রমঃ শ্রোতস্ত ভবিষ্যতি গগৃহী ভূতবা বনী ভবেখ' “বনী তৃতবা পরব্রজেং; 

, ইতি জাবাপশ্রশি্গরঘস্তযেন হি যন্জাদ্নুষ্ঠানং সচয়তি। শ্রগ্তি চ।-- 
"অধীত্য বিধিবদ্ধেদান্ পুত্রাংশ্চোতপাদয ধঙ্মৃতঃ। 

ইষ্ট! চ শক্তিতো যজৈর্বনো মোক্ষে নিবেশরেৎ।” 
ঘিন্দতি চ।-_ 

"অনধীত্য দরিজো বেদাননৎপাদা তথায্বজান্' 
অনিষ্ট চৈব যদ্দৈশ্ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধ;॥” ইডি । ৰ 

অত আহ1--“ঘথা চ জদয়াদাবদানানানানন্তধ্যনিমমঃ। কুত?” | ছাদ, 
য়স্যাগ্রে হবদযতি অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষম” ইত্যথাগ্রশষ্াভ্যাং ভ্রমণ বিব- 
ক্ষিতত্বাৎ ন তথেহ ভ্রমো বিবঙ্গিতঃ। ভরৈধাহনিয়মপ্রদমশনাৎ- রদ 
বেতরথা ত্র্ষচর্ষ্যাদেব গ্রারজোগ ভাদা। বনাদ্বা” হতি। এতাবতা হি বৈরাগ্য- 
সুপলক্ষয়তি। অত এব 'ঘদহরেব বরজেত্তদহরেব প্রত্রজেদি'তি শ্রৃতিঃ। 
নিন্দাবচনং চাবিশুদ্ধসত্বপুরুযাভিগ্রায়ম। অবিদ্ধপন্ধো। হি মোক্ষমিক্ষয়া- 
লস্যান্তছ্পায়েই গ্রবর্তমানে গৃহস্থধন্মমপি দিত্যনোমান্তকমনাচরন্ গ্রতিক্ষণ- 
মুপচীয়মানপাপ্মাইধোগতিং গচ্ছতীত্যর্থ)। 

, অর্থ প্রতীত হইবে। | যতো. গ্ী রতি । “ধা হইতে এইসকল জনি 
'য়াছে তাহাকেই জান, তিনিই ব্রশ্ন" এই কথা বলিয়া ব্রক্ধাকে জিজ্ঞাসার 
সাক্ষাৎ কর্মরূপে নির্দেশ বা উল্লেখ করিয়াছেন ডা ও গ্রহণ 
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বর্শতৃৎ দর্শমস্তি। তচ্চ কর্মাণি ষ্টীপরিগ্রহে দৃত্রেপান্ুগতং 
ভর্ধতা। ওস্মাদু ক্ষণ ইতি কর্মণি ষষ্টী। জ্ঞাতুমিচ্ছ! ভিজ্ঞাসা। 

. . স্যাদেতৎ1 মা ভূচ্ছেৌত অর্থো বা ক্রমঃ পাঠস্থানমুখ্যপ্রবৃত্তিগ্রমাণকন্ত 

কষ্বাম় ভ্ববতীত্যত আহ ।--“শেষশেষিত্বে গ্রমাণাঁভাবাৎ।” শেষাণাং 

সমিদাদীনধীং শেষিণাং চাগ্রেয়াদীনামেকফলবদুপকারোপনিবদ্ধীনামেকফলা- 

_বছ্িরানামেকগ্রয্োগবচনোপগৃহীতানামেকাধিকারিকর্তকাণামেকপৌর্ণমাসা- 

মাবস্যাকালদন্বদ্ধানাং যুগপদনুষ্ঠানাশক্তেঃ সামর্থ্যাৎ ক্রমপ্রাপ্তো তদ্বিশেষা- 

'পেক্ষায়াং পাঁঠাদয়ন্তপ্ভেদনিয়মায় গ্রীভবস্তি যত্র তু ন শেষশেষিভাবো নাপ্যে- 

কাধিকারাবচ্ছেদো! যথা সৌর্যযার্্যমণগ্রাজাপত্যাদীনাং তত্র ক্রমতেদাপেক্ষা- 
ভাবার পাঠাদিঃ ক্রমধিশেষনিয়মে প্রমাণম্। অবর্জনীয়তয়! তস্য তত্রাগতত- 

ত্বাং। ন চেহ ধর্শত্রন্মজিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিভাবে ক্রত্যাদীনামন্যতমং 

প্রমীণমন্তীতি। নন্থু শেষশেষিভাবাভাবেহপি ক্রমনিয়মোদৃষ্টো যথা গোদোহ- 

সন্ত পুরুষীর্ঘগ্য দর্শপৌর্শমাদিকৈরক্গৈঃ সহ যথা ব। দৃশপৌর্ণমাসাত্যা মিষ্ট! 
স্বোমেন যজেতেতি দর্শপৌর্ণমাসসোময়োরশেষশেষিণোরিত্যত আহ-"অধি- 

কতাধিকারেচ প্রমাণাভাবাৎ”ইতি যোজনা|। স্বর্গকামস্য হি দর্শপৌর্ণমাসাধি- 

ক্ৃতস্য পশ্ুকামস্য সতো দর্শপৌর্ণমা সত্রত্বর্াপ্প্রণয়নাশ্রিতে গোদোহনেইধি- 

কারঃ। নো খনু গোঁদোহনদ্রব্যমব্যাপ্রিয়মাণং সাক্ষাৎ পশূন্ ভাবয়িহু- 

মর্ঘতি। নচ ব্যাপারাস্তরাবিষ্টং আয়তে যতন্তদর্গক্রমমতিপতেৎ। অপ্- 

প্রণয়নাশ্রিতস্ব প্রতীযতে ণমসেনাপঃ প্রণয়েদেগাদোহনেন পশ্তকামন্যে'তি 

সমভিব্যাহারাৎ। যোগ্যত্বাঙ্চাপ্যাপাং প্রণয়নং এতি। তন্মাৎ ক্রতবথাপ্প্রণ- 

ধনাশ্রিতত্বাৎ গোদোহনস্য ততক্রমেণ পুরুধার্থমপি গে'দোহনং ক্রমবাদত্তি 

সিদ্ধমূ। শ্রুতিনিরাকরণেনৈবেষ্টিমোমক্রমবদপি ক্রমোপাপান্তোবেদিতব্যঃ। 

শেষশেধিত্বাধিকিতাধিকারাভাবেহপি ক্রমোববক্ষ্যেত যদ্যেকফলাবচ্ছেদৌ- 

ভবেৎ ঘথাগ্নেয়াদীনাং যণামেকন্বর্ঈফলাবচ্ছিন্নানাম্। যদি বা জিজ্ঞাস্য- 

্রহ্মণোংশো ধর্মঃ স্যাৎ, যথা চতুরলক্সণীব্যুৎপাদাং ত্রদ্ম বোন চিৎ কেনচিং 

ংশেনৈকৈকেন লক্ষণেন ব্যুৎপাদ্যতে তত্র চতুর্ণাং- লক্ষণানাং -ছিজ্ঞানযাঃ 
ডেদেন পরস্পরসন্বন্ধে সতি জ্ মা বিবক্ষিতস্তথেহাপ্যেকজিজ্ঞাস্যতয়া ধর্ম 

করিলে তাহ! পরিরক্ষিত হয় এবং সুত্রার্থের সহিত শ্রত্যর্থের আন্রূপ্যও 
থাকে অতএব, ব্দ্ধশনদে যে ঘ্টী'বিভক্তি ছিল, তাহা কর্মী, শেষ হী 
মছ্ে। - 

[জাতু...তব্যম] জানিবার বা জ্ঞানের উদ্দেশে যে ইচ্ছা, ভাহাই 
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জীবজমুষ্ঠিজ্জর্মিতি' অত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রা্ম শ্রায়তে কথং 
চতুর্ব্িধত্বং ভূতগ্রামন্ত প্রতিজ্ঞীতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ২০ ॥ 

তৃতীয়শব্বীবরোধঃ সংশোকজদ্য ॥ ২১।৯ 
'অগ্ডজং জীবজমুত্তিজ্জমূ”, ইত্যত্র তৃতীয়েনোন্তিজ্জশবে- 

নৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ উভয়োরপি স্বেদ- 
জোন্িজ্জয়োর্তুম্যুদকোন্তেদপ্রতবত্বস্ত তুল্যত্বাৎ। স্থাবরো- 
স্েদাতত, বিলক্ষণো! জঙ্গমোন্ডেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোভ্িজ্জয়ো- 
ে্দবাদ ইত্যবিরোধঃ | ২১। 

সাভাব্যাপত্তিরপপত্তেঃ ॥২২॥1 
ইঞ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাঁসাদ্য “তম্মিন্ যাবৎ সম্পাত- 

জীবজং জরায়ূজং মনুষ্যাদি, ভূমিমুন্তিদ্য জায়তে বৃক্ষাদদিকং, উদকং ভিত্বা 
জায়তে যৃকাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ। সংশোকঃ স্বেদঃ। ইতি রত্বপ্রভা। 

যদ্যপি যথেতমাকাশমাকা শাদ্ধাঘুমিত্যতো৷ ন তাদাত্ম্যং স্কটমবগম্যতে 

জরাযুজ (২)।ও উদ্ভিজ্ঞ (৩)।” কিন্তূ তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্বিধ। 
ইহার কারণ কি? স্ত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন-_ 

“অগুজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।” এই শ্রতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্ঞ শব্দ আছে, 
এ উদ্ভিজ্জ শবে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেননা, 

স্বেদরজ ও উদ্ভিজ্জ এই ছুএর মধ্যে ভূমি-জল-উদ্ভেদ-পূর্রবক উৎপন্ন হওয়ার 
প্রণালী তুল্য। স্থাবরোস্তেদের লক্ষণ জঙ্গমোস্েদে নাই । মে কারণেও তদ্দয়ের 
ভেদবাদ অবিরুদ্ধ। ২১ 

ইষ্টাদিপুণ্যকর্মকারীর! চন্ত্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব 
পর্য্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে 

* ভৃতীয়েনোস্তিজ্জশবেন সংশৌকজন্ত ম্বেদ্জসা অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ, শ্রুত্যেতি 
শেষঃ ।-_ শ্রুতি উত্ভিজ্জ শবে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক। 

1 সমানোভাবো ধর্ম যসা ম সভাবস্তসা ভাবঃ সাভাব্যং সাদ্যমিত্যর্থঃ। সাম্যাপত্তি- 
ভঁবতি ন তু তত্তস্ঠাবপত্তিরিত্যভিপ্রায়;। তদেব হযাপপদ্যতে ন ত্বম্যৎ।--অবরোহণকারীরা 
অবরোহণ কালে আক।শদির সমান হয়, আক।শাদি হয় না। কেন-না, আকাশাদির সমান 
হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। ) 
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: মুযিত্ব। ততঃ সাঁনুশয়! অবরোহস্তি' ইত্যুক্তমূ। অথাবরোহ- 
প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে । তত্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি 'অধৈতমেবা- 
ধ্বানং পুননিবর্তত্তে যথেতমাকাশমাকা শাদ্ায়ুং বাযূদৃত্বা ধূমে। 
তবতি ধুমো তৃত্বাইভ্রং ভবত্য্রং ভৃত্বা মেঘে। ভবতি মেঘে! 
ভৃত্বা প্রবর্ষতি' ইতি। তত্র .সংশয়ঃ-_কিমাঁকা শাদিস্বরূপ- 
মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র 
প্রাপ্তং তাব্দাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ। 
এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণ! স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণা- 
বিষয়ে চ শ্রুতিন্যাষ্যা ন লক্ষণ | তথা চ 'বাুর্ভূত্বা ধূমে। 
তথাপি বাযুতৃত্বেত্যাদেঃ ্কটতরতাদাত্ম্যাবগমাদ্যথেতমাকাশমিত্যেতদপি 
তাঁদাক্ত্য এবাবতিষ্ঠতে। ন চান্তস্তান্তভা বানুপপত্তিঃ | মনুষ্যশরীরস্ত নন্দিকে- 
্ব্ত দেবদেহরূপপরিণামন্মরণাদেবং দেবদেহস্ত চ নহ্ষস্ত তির্য্যকুম্থরণাৎ। 
তক্মানুখ্যার্থপরিত্যাগেন ন গৌী বৃত্বিরাশ্রয়ণীয়। গৌগ্যাঞ্চ বৃত্ত লক্ষণা- 
শব্দঃ প্রযুক্তো গুণে লক্ষণায়াঃ সম্তবাৎ। যথাহঃ-_'লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ- 
ৃত্েরিষ্টা তু গৌণতা” ইতি। এবং প্রাপ্তে রমঃ-_“সাভাব্যাপত্তিঃ | মমানো- 
ভাবে রূপং যেষাং তে সভাবস্তেষাং ভাবঃ সাভাব্যং সাঁবপ্যং সাদৃষ্ঠমিতি 

অর্থাৎ পুনর্ধবার এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি 
রূপে অবরোহণ করে? তাহা বিটারিত হইবে। অবরোহণ-বিষয়িণী শ্রুতি 
এইরূপ--“অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগাস্তে 
শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে 
বাযুপ্রাপ্ত, বাঘু হইয়া ধূম হয়, ধুমের পর অবৃত্র হয়, অব্ত্র হইয়া! মেঘ 
হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।” ইত্যাদি। [ তত্র-.ইতি] এখানে সংশয় 
এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা 
আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির 
স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রত্যর্থে লক্ষণ! করিতে হয়। 
(মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্যাধ্য )। যে স্থানে 

শ্রোত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে 
আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যাধ্য বলিয়৷ লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় 
না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই “বাছু হইয়া ধুম হয়” এইরূপ এইরূপ 
পাঠ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে । সৃতরাং পাওয়া 



৫৪ বেদান্তদর্শমম্। [ ওঅ, ১গা, 

ভবতি” ইত্যেবমাদীন্যক্ষরাণি তৎম্বরূপোপপত্তাবেৰ কল্পান্তে। 
তন্মাদীকাশাদিত্বূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাণ্ডে ব্রমঃ-_আকা- 

শাদিসাম্যং গ্রতিপদ্যন্ত ইতি। চন্দ্রমত্ুলে যদম্ময়ং শরীর- 
মুপভোগার্থমার্বং তছুপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং 

ৃক্ষমমীকাশদমং ভবতি ততো বায়োর্বশমেতি ততো ধূমা- 
দিভিঃ সংস্জ্যত ইতি। তদেতুচ্যতে যখেতমাকাশমাকাশা- 
দ্বায়ুমিত্যেবমাদিনা। কৃত এত | উপপত্তেঃ। এবং হোত- 
দুপপদ্যতে । ন হ্থান্স্তান্যভীব উপপদ্যতে। আঁকাশম্বরূপ- 

যাঁবৎ। কুতঃ। উপপন্তেঃ | এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচ্টেএন হ্ন্স্তান্য- 
ভাঁব উপপদ্যতে”। মুক্তমেতদ্যদেবশরীরমজগরভাঁবেন পরিণমতে দেবদেহ- 

সময়েহজগরশরীরস্তাভাবাৎ। যদি তু দেবাঁজগরশরীরে সমসময়ে স্তাতীং 
ন দেববশরীরমজগরশরীরং শিল্পিশতেনপি ক্রিয়তে। ন হি দধিপয়সী সমসময়ে 
পরম্পরাত্মনী শক্যে সম্পাদয়িতুং তথেহাঁপি সুম্রশরীরাকাশয়োধুগপত্তাবানন 
পরম্পরাত্মত্ব ভবিতুমহ্তি। এবং বায়াদিঘপি যোজ্যম্। তথা চ তত্থাবস্তৎ- 

০ 

গেল, অবরোহণকারীরা অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হর, আকাঁশা- 
দির তুল্য হয় ন1। সত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা 
আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আঁকাশাদির সহিত তুল্যতা 
প্রাপ্ত হয়। [ চন্ত্রমগ্ুলে''উপপদ্যতে ] ভোগের নিমিত্ত চন্ত্রমগডলে যে 

জলময় ভৌগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা। বিলীন হইয়! 
যাঁয়। বিলীন বা বিদ্রুত হইয়া (গলিয়া গিয়া) সুক্ম আঁকাশের সমান হয়। 
আঁফাশের ন্যায় স্ুপ্ম ও লঘু হয় বলিয়া বাধুর বশ্ঠ হয়, বায়ুবশ্ত হইয়া 
ধূমাদির সহিত সংসষষ্ট (মিশ্রিত) হয়। এতদ্রুগ ক্রমে অব্তরপ্রবিষ্ট (জলগর্ত 
মেঘ অব্ত্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ। মেঘের সঞ্চারাবস্থা' অব্ত্র, বর্ষণাবস্থা 
মেঘ), ততৎপরে বৃষ্টি্ল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধাব্যাদদি প্রবিষ্ট 

হয়। শ্রুতি এই তথ্যটা “যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে 
বাযুসব প্রাপ্ত হয়” ইতাদি শবে বলিয়াছেন । ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ। 
রূপ হইলেই শ্রত্যর্থ ঠিক থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয়। অর্থাৎ 
উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন। [আকাশম্বরূপ-'"চর্য্যতে ] জীব 
আকাশত্ব গ্রাপ্ত হইলে তাহার বাধুআদি-ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না। 
আকাশ বিভু, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ, আকাঁশ-সদৃশ 
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প্রতিগতৌ। চ বায়াদিক্রমেণীবরোহো! নোপপদ্যতে। বিভূ- 
ত্াচ্চাকাশেন নিত্যসম্বন্বত্বান্ন তৎসাদৃশ্ঠাপত্তেরন্যস্তত্যন্বন্ধো 
ঘটতে । শ্রুত্যসন্তবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যাঁষ্যমেব । অত আকা- 
শাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাঁশাদিভাব ইত্যুপচর্ধ্যতে ॥ ২২। 

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩।% 
তত্রাকশাদিপ্রতিপে। প্রাগত্স্াদিপ্রতিপতের্ডবতি 

বিশয়ঃ_কিং দীর্ঘং কালং পূর্ববপূর্ববসাদৃশ্টেনাবস্থায়োতরোত- 
রসাদৃশ্ঠং গচ্ছন্তি, উতান্পমন্পমিতি। তত্রানিয়মো নিয়মকারিণঃ 
শাস্্রাস্তাভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ-_নাতিচিরেণেতি | 
অল্পমল্পং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহ্মোং 

সাদৃশ্তেনৌপচারিকো বাখোয়ঃ। নন্বাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং কিং 
সাদৃপ্তেনেত্যত আহ--“বিভৃত্বাচ্চাকাশেনেশতি। 

ছুনিশ্াপতরমিতি ছুঃখেন নিঃসরণং তে ন তু বিলম্বেনেতি মন্যাতে পূর্বা- 

হওয় ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা! হয় না। যেখানে শ্রত্ার্থের অর্থাৎ আক্ষরিক 
অর্থের অসন্তাবনা, সেখানে লক্ষণীর আশ্রয় নাধ্য। সেই জন্যই বলি) 
শ্রতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশভীব প্রাপ্তি বলিযা- 
ছেন। 

বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদিগ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া 
ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্বে 
যে আকাশাদিভাঁব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্বসমাণ্ড হয়? 

কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব পূর্বব পদার্থের সাদৃশ্ত- 
বিশিষ্ট থাকিয়। পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কি .অল্পে অন্নে অর্থাৎ শীত 

* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসামোনাববস্থায় ভূবমাপতন্তীতি শেষঃ | তত্র বিশেষা- 
দিতি হেতুঃ। বিশিনিষ্টি হি ক্রতির্ৰাহাদিত।বাপত্তিং “অতোবৈদুষ্নিশ্রপতরং” ইত্যাদিনা 
মনর্ভেগ। অত্র ছুঃখেন ব্রীহাদিভ।বান্গিঃসরণমুক্তমূ | তেনায়াতং হুখেনাকাশাদিভাবন্নিংসরণ- * 
স্তবতীতি তদেব চ'বিশেষদর্শনমিতি।-_অনুশয়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীস্্র শীত আঁকাশাদিতাব 
হইতে নি্ধা্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীতে 'আমিলে যে শস্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, 
সে অবস্থা শীপ্ত যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। শ্রুতির নে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব পূর্বব 
অবস্থা! শীস্ত্ শীত অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্তাঁদি অবস্থা বিলগ্থে অতিক্রান্ত হয়। 
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ভুবমাপতন্তি | কৃত এত । বিশেষদর্শনাৎু। তথ! হি ত্রীহ্যা- 
দিভাবাপতেরনস্তরং বিশিনষ্টি অতো বৈ খলু ছুমিপ্রপতরমূঃ 
ইতি। তকার একশ্ছান্দস্তাং প্রক্তিয়ায়াং লুপ্ত মন্তব্যঃ | 
ছুমিষ্রাপতরং ছুনিজ্রমতরং ছুঃখতরমন্মাৎ ত্রীহাদিভাবামিঃস- 
রণং ভবতীত্যর্থঃ। তত্র ছুঃখং নিশ্রপতনং প্রদর্য়ন্ পূর্ব্রেষু 
স্থখং নিষ্প্রপতনং দর্শয়তি । স্খছুঃখতাঁবিশেষশ্চায়ং নিশ্রপত- 
নম্য কালাল্সত্বদীর্ঘত্বনিমিত্ঃ | তন্সিম্নবধো শরীরানিষ্পত্রেরুপ- 
ভোগাসম্তবাঁৎ| তম্মাৎ ত্রীগ্থাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্পেনৈব 
কালেনাবরোহঃ স্তাদিতি ॥ ২৩॥ 

পক্ষী । বিনা স্থলশরীরং ন সুম্মশরীরে দুঃখভাগিতি ছুনিশ্রপতরং বিল্বং 
লক্ষয়তীতি রাদ্ধাস্তঃ । 

ূর্বপূর্ব্ব সাদৃশ্ত অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ 
করে? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ । তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম 
নাই। কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। (বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্বও 
হইতে পারে)। এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” স্থত্র বল! হইল। 

: অর্থ এই যে, অল্পককাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়। বৃষ্টিধারাদির 
সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত দিদ্ধান্ত 
অবিচাল্য। [ তথাহি...স্তারিতি ] কি বিশেষ? তাহা বলিতেছি। ধান্।দি- 
শন্তডাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা 
দেখাইয়াছেন। যথা--“ইহাী হইতে দুরিশ্রপতর হয়।” বৈদিকপ্রক্রিয়। 
অনুনায়ে একটী ত লুপ্ত আছে। উহার অর্থ দুনিক্ষমতর অর্থাৎ জীব অতি 
দুঃখে ত্রীহাদি হইতে নিষ্ধাত্ত হয়। এই ছুঃখনিক্রমই পূর্ব পূর্ব অবস্থার 
সুখনিক্ষম বলিতেছে। নিক্ষমের স্ুখদুঃখ- কালের অন্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত। 
অর্থাৎ অল্লকালে নিক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ত্রীহ্াদিভাবে থাকাই 

* ছুঃথ। লে সময়ে শরীর নিষ্পত্তি হয় না, সৃতরাং তদবস্থায় উপভোগ 
অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় ষে, অন্ধুশয়ী জীব বত দিন 
ন| ধান্াদিতাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীত্ব আকাশার্দিতাব হইতে 
নি্ান্ত হইয়া অল্পকান্সের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে। 
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অন্যাধিষিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥ ১৪।৯ 
তম্মিম্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানস্তরং পঠ্যতে “ত ইহ ত্রীহ্যিব! 

ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা। ইতি জায়ন্তে ইতি। তত্র সংশয়ঃ। 
কিমন্মিম্নেবাবধৌ স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ ্থাবরস্থখদুঃখভাজো- 
ইনুশয়িনো তবন্ত্যাহোস্িৎ ক্ষেত্রজঞাত্তরাধিঠিতেহু স্থাবর- 
শরীরেষু অংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তমূ। 
স্থাবরজাত্যাগয্াস্তৎতসখছুঃ খভাঁজোহনুশয়িনো। ভবন্তীতি | কৃত 
এত | জনেম্মুখ্যার্থত্বোপপত্তেট স্থাবরভাবশ্য চ শ্রতি- 
স্বৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ পশুহিংসাদিযোগাচ্চে্টাদেঃ 

আকাশসারপ্যং বায়ুধূমাদিসম্পর্কোইনুশয়িনামুক্ত ইহ্দোনীং ব্রীহ্ষবা 
ওষধিবনষ্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়স্ত ইতি শ্রুয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমন্ু- 
শয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ব্রীহিযবাদয়ঃ স্থাবরা তবস্ত্যাহোশ্বিৎ ক্ষেব্রজ্ঞান্তরাধি- 
ঠিতেঘেষু সংসর্গমাত্রমন্ুভবন্তীতি। তত্র মন্ষ্যো জায়তে দেবে জায়ত ইত্যাদৌ 
গ্রযোগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধত্বাদত্রাপি ব্রীহাদিশরীরপরিগ্রহ এব 
জনি্বখ্যার্থ ইতি ব্রীহাদিশরীরা এবানুশয়িন ইতি যুক্তমূ। ন চ রমণীয়চরণাঁঃ 

শ্রুতি সবর্শচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধার! বর্ষণ প্য্যস্ত : 
বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনম্পতি, তিল, মাধ, 
ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবের স্থাবর-জাতি 
প্রাপ্ত হইয়া স্বাবরোচিত স্থখছ্ঃখভাগী হয়? অথব৷ জীবান্তরাধিঠিত সেই 
সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবর- 
জাত্যাপন্ন কর্মশেী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখছুঃখভাগী হয়। ইহ! 
কেন বলি [-না শ্রূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে । স্থাবর তাঁব 
যে স্থখছুঃখভোগের স্থান, তাহা অঁতি-স্থৃতি উভয়ন্্রই গ্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্ট. 
ূর্তাদিকার্ম্ে পণুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদুশ অনিষ্ফল 
হওয়া অসস্তব নহে। অতএব, কর্ধশেষী স্বর্মচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি 
৯ আন্যেন জীবাতিরেণাধিিতে জানাবে ভরীভাদৌ সংসগরমাতসহলরিন; প্রতিপ্যস্ত " 
ইতি পুরণীয়ম। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ববদিতি। অন্রাপি পূর্ববব বায়াদিবৎ অভিলাপঃ 
তং মঙ্বীর্নমন্তীতি।-্ব্চ্যুত কর্দুশেষী জীবেরা৷ জাতিস্থাবর হয় না। জীবাস্তরাধিষ্টি 
জাতিস্থাবরে সংক্লেশমাত্র লাভ করে। কারণ এই যে, শ্রুতি চি অনমেও, পূর্বের যায় 
বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুলযতা বলিযাছেন। সারির বনি 

৭ 

+ 
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কর্মজাতন্তাঁনিউফলত্বোপপত্তেঃ ৷ তম্মান্থুখ্যমেৰানুশয়িনীং 
ত্রীহাদিজন্ম শ্বাদিজনম্মবৎ | যথা শ্বযোনিং বা! শৃকরযোনিং 
ব! চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎস্থুখ- 
দুঃখাম্বিতং ভবতি এবং ত্রীহ্থাদিজন্মাপীতি। এবং প্রাপ্তে 
ত্রমঃ। অন্যৈজ্জবৈরধিিতেষু ত্রীহাদিযু সংসর্গমাত্রমনু- 
শয়িনঃ গ্রতিপদ্যন্তে ন ততম্খছুঃখভাজো৷ ভবন্তি পুর্ববব। 
যথ। বায়ুধূমাদিভাবোহনুশয়িনাং ততসংশ্লেষমাত্রমেবং ত্রী্থা- 
দিভাবোহপি জাতিস্থাবরৈ; সংশ্লেষমাত্রমূ। কৃত এতৎ। 
তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ। কোইভিলাপন্তয তত্ন্ভাবঃ। 
কর্ণব্যাপারমন্তরেণ সন্কীর্তনমৃ। যথাকাঁশাদিতু প্রবর্ষণান্তেষু ন 
কঞ্চিৎ কর্মব্যাপারং পরাম্বশত্যেবং ভ্রীহাদিজন্মন্যপি | তম্মা- 

কপুয়চরণা। ইতিবৎ কর্ম্মবিশেষা ঙ্থীর্ভনাত্বদতাবে ব্রীহ্যাদীনাং শরীরভাবাভাবাৎ 
কেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্টিতানামের তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্গ্রতম্। ই্টাদিকারিণামি- 
্টাদিকমসন্কীর্নাদিষ্টাদেশ্চ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবদাফলতয়া চন্দ্রলোক- 
ভোগানস্তরং স্থাবরশরীরভোগ্যদুঃখফলত্বস্তাপুযুপপত্তেঃ ৷ ন চ ন হিংস্তাঁৎ সর্ব 

" ভূতানীতি সামান্তশান্স্তাগ্সিষোমীয়গঞ্তহিংদাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাঁধনং সামা- 

জন্ম হয়, অবশ্ঠই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম | [ যথা-.'জন্মাপীতি ] 
“কুক্কুর-যোনি, শৃকর-ঘোনি, চগ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্বৎ স্খ- 
দুঃখান্বিত মুখ্য কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্াদি জন্মও 

সেইকপ জানিবে। [ এবং"-পূর্ববৎ] এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বল! 
হইল, স্বর্মচ্যুত কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বাঘু ধূমাদির 
ন্যায় স্থাবর তৃতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর-স্থখছুঃখভাগী হয় না। 
[ যথা...শরিনাম্] অনুশরী অর্থাৎ কর্ধ্শৈষী স্বরগচ্র্ত জীবের বাধু ধূমাদিভাব 
যেমন প্রকৃত বায়ু-ধৃমাদিতাঁৰ নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরপ, ধান্যাদিতাবও 
জাতিস্াবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রোত কখনের 

_ ভত্বস্তাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাঁপের তৰ্স্তাৰ » কর্মব্যাপারের অকীর্তন। 

শ্রুতি যেমন আকাশীদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কর্মব্যাপার বলেন 
নাই, তেমনি, ব্রীহাঁদি জন্মেও কর্ণব্যাপার বলেন নাই । (-কর্মব্যাপার » 
পুণ্যপাঁপের অনুযাী জন্মপ্রণালী )। অতএব, স্বর্গচ্যুত অন্থুশয়ী জীর ধান্যাদি- 
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্াস্তযত্র হৃখছ্ঃখভাক্মনুশয়িনামূ। যত্র তু সখহ্ঃখভাক্ত- 
মভিপ্রৈতি পরাম্মশতি তত্র কর্মব্যাপারং রমণীয়চরণাঁঃ কপৃয- 
চরণা ইতি। অপি চ মুখ্যেহনুশয়িনাঁ ্রীহাদিজম্মনি ' ত্রীহা- 
দিষু লুয়মানেযু কগ্যমানেষু ভজ্যমানেষু পচ্যযানেষু ভক্ষ্য- 
মাঁণেষু চ তদভিমানিনোইনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো 
যচ্ছরীরমভিমন্যতে স তম্মিন্ পীড্যমানে প্রবসতীতি প্রদিদ্বমূ। 
তত্র ত্রীহ্থাদিভাবাদ্রেতঃসিগ্ভাবোইনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত। 
অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষিতেষু ত্রীছাদিষু ভবতি। 
এতেন জনেন্মুখ্যার্থসবং প্রতি ব্রয়াদুপভোগস্থানত্ব্চ স্থাবর- 
যশান্স্ত হিংসাসামান্যদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনেতি সাক্ষা্ধিশে ষন্পৃশঃ 
শান্ত্াৎ শী্রতরগ্রবৃত্তাদ্তুর্বলত্বাদিতি সাম্প্রতম্। ন হি বলবদিত্যেব ছূর্বলং 
বাধতে কিন্তু সতি বিরোধে । ন চেহাস্তি বিরোধো ভিন্নগোঁচরচারিত্বাৎ। 
অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমায়াতং ক্রত্বর্থতামস্ত গময়তি 
ন ত্বগনয়তি নিষেধাপাদিতামস্ত পুরুষং প্রত্ানর্থহেতুভাম্। তেনাস্ত নিষেধা- 
দন্ত পুরুষং প্রত্যনর্থহেতৃতা বিধেশ্চ ক্রত্বর্থতা কো বিরোধঃ। যথাহুঃ_. | 

ভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় স্বথছুঃখ ভাগী হয় না। [যত্র তু.'ভবতি ] 
যেস্থলে স্থখছুঃখভাগিত! ও জন্মবিশেষ কর্ম-বিশেষ উল্লেখে' কথিত হয়, সেই 
স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বল! হইয়াছে__রমণীয়াচারী রমণীয় 
যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাঁচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আঁরও 

দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা! হইলে তদভি- 
মাঁনী অন্ুশয়ীরা অবশ্ঠই ধান্ঠাদির ছেদনে, কুষ্টনে, ভর্জনে, পচনে ও ভক্ষণে 
অর্থাৎ ধান্তাদি দেহের নাশে তদ্দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয়, ইহা মানিতে 
হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মন্ুষ্যাদিদেহোঁৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত 
বিঘটিত হইবেক)। প্রমিষ্ই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী 
সেসে দেহের গীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ তাগ করিয়া যাঁয়। 

ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধান্ঠাদিভাবপ্রাস্তিপুর্বক রেতঃসেক- 
যোগে দেহোৎপন্তি হয়, এরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির * 
হয়, জীবাস্তরাধিষ্টিত স্থাবর-দেহে, চন্ত্রমগ্ুলচ্যুত অন্ুশয়ীদিগের কেবলমাত্র 
সংগ্লেষ হয়, মুখ্য ধান্ঠাঁদি জন্ম হয় না। [ এতেন-..চক্ষসহে ] এই বিচারের 
ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, এ জন্মস্রাতি- 

৮ 
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ভাবস্ত। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং গ্থাবরভাবস্যাবজানীমহে | 

তবস্বন্যেষাং জন্তুনামপুণ্যসামধ্যেন স্থাবরভাবমুপগতানামেত- 
ঢুপভোগস্থানমৃ| চন্দ্রমসস্্বরোহাস্তোইনুশয়িনো ন স্থাবরতাব- 

মুপতুগ্নত ইত্যাচক্ষমাহে ॥ ২৪। 
অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব ॥ ২৫।॥ 

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদিযোগীদশুদ্বমাধ্বরিকং কর্ম 
তশ্তানিউমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং 
্রীস্থাঁদিজম্মাইস্ত তত্র গৌনী 'কল্পনাইনর্ঘিকেতি তৎ পরিত্রী- 

যো নাম ক্রতুমধাস্থঃ কলগ্রাদীনি ভক্ষয়েৎ। 
ন ক্রতোন্তত্র বৈগুণাং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ ॥ ইতি। 

তম্মাজজনেমূখ্যারথতাদতরীহাদিশরীরা। অনুশয়িনে! জায়স্ত ইতি গ্রাপ্তেইভি- 

ধীয়তে-_ 
 ভবেদেতদেবং যদি রমণীয়রণাঃ কপুয়চরণা ইতিবদ্তরহ্াদিঘন্ুশয়বতীং 
কর্মাবিশেষঃ কীর্্যেত। ন চৈতদস্তি। ন চেষ্টাদেঃ কর্ণ; স্বাবরশরীরো- 

সুখ্যা নহে এবং সেই স্থাবরঙাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা 

সামান্ততঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে 

অন্যান্য জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ দেই সেই পাঁপভোগের 
আয়তন হয় হউক, কিন্তু যাহারা চন্ত্রলৌক হইতে অবতরণ করে, করিয়া 
স্থাবরভাঁব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্থাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র। স্থৃতরাং সেই সেই 
স্থাবর দেই তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের & কথা বলিবার 

উদ্দেশ । 
বলা হইয়াছে যে, পগুহিংসাদি সম্পর্ক থাঁকায় ষক্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেই 

কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত 
অন্ুশরীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে। ধান্যাদিজন্মের গৌণত্ব কল্পনা 

অভ অনরথহেতুনা ছরিতাপুর্কেণ সিলিতমাধ্ররিকং কর্ম হিআদিযোগাদিতি ন। 
* হেড মাহ শন্বাদিতি। শব্দাৎ শাল্্রাদেব হি তত্ত শু্ধত্বমবধার্ধাতে।_-জোোতি্টামাদি যাগ 

পশুহিংসাসাধা, মে কারণ ততপ্রভব অপূর্ব (ধর্ম) অশুদ্ধ ( অধর্থমিশ্রিত), সেই কারণে 

চন্ত্রমণ্ুলচাত জীব ধর্্মফলভোগীন্তে অধর্মফল ভোগীর্থ স্থাবর জন্ম পায়, এরপ বলিতে গার 

নাঁ। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজীয় হিংসায় ছুরিতাণপূর্বব জন্মে না৷ অর্থাৎ অধর্ণা হয় মা। 
যঙ্গি ভীহ। না হয়, তবে তংফলভোগার্ধ স্থাবর হইবে কেন? 
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য়তে। ন। শান্ত্হেতৃত্বাদবদ্মাধর্নমবিজ্ঞানস্ত । অয়ং ধর্ম্োইয়ম- 
ধর্ম ইতি শান্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্ডিয়ত্বাৎ তয়োরনিয়- 
তদেশকাঁলনিমিত্তত্বাচ্চি। যন্মিন দেশে কালে নিমিত্তে চ 
যো ধর্ম্োহনু্ঠীয়তে নস এব দেশকালনিমিতীন্তরেষধর্থ 
ভবতি। তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মীধর্ঘাবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্ত- 
চিদস্তি। শাস্ত্াচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্বকো! জ্যোতিষফৌমো ধর্ম 
পভোগ্যছ্ঃখফলগ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি। তন্ত ধর্মত্বেন স্থথৈকহেতুত্বাং। ন 
চ তদগতায়াঃ পশুহিংসায়! ন হিংস্তাদদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বর্থায়া অপি ছুঃখফলত্ব- 
সম্ভবঃ| পুরুষার্থায়! এব ন হিংহ্যাদিভি প্রতিষেধাৎ। তথাহি ন হিংস্তাদিতি 
নিষেধস্ত নিষেধ্যাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধ্যং তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞা- 
য়তে। ন চৈতন্নানৃতং বদেৎ ন তৌ পশৌ করোভীতিবৎ কম্তচিৎ প্রকরণে 
সমায়াতং যেনানৃত্তবনবদস্ত নিষেধস্ত ক্রত্বর্থত্বে নিষেধোহপি ক্রত্র্থ; স্তাৎ। 
পশ নিষিদ্ধয়োরাজ্যভাগয়োঃ ক্রতর্থত্বেন নিষেধস্তাপি জত্বর্থত্বং তবেং। এবং 
হি সত্যাজ্যভাগরহিতৈরপাঙ্গান্তরৈরাজ্যভাঁগপাধ্যঃ ক্রতুপকারোবিজ্ঞায়তে। 
তন্মাদনারভ্যাধীতেন ন হিংস্তার্দিত্যনেনাভিহিতস্ত বিধ্যুপহিতন্ত পুরুষ- 
ব্যাপারস্ত বিধিবিভক্কিবিরোঁধাদ্ছুঃখাত্মক প্রকৃত্যর্থহিংসাকর্মভাব্যত্বপরিত্যাগেন 
ুরুযার্থ এৰ ভাব্যোইবতিষ্ঠতে। আখ্যাতানভিহিতন্তাপি পুরুষত্ত কর্তৃব্যাপারা- 
ভিধানদ্বারেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তন্ত রাগতঃ প্রাপ্তত্বাত্তদন্থবাদেন নঞ্থং 

বিধিরুপমংক্রামতি। তেন পুরুযার্থো নিষেধ্য ইতি তদধীননিরূপণে। নিষে- 
ধোইপি পুরুষার্থো ভবতি । তথা চায়মর্থঃ সম্পদ্যত্তে--যৎ পুরুষার্থ হননং 

নিরর্থক । এই স্থত্রে সেই পূর্বোক্ত দোষবাদের পরিহার হইবে। [ন...বজ্ুম্] 
যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব (ধর্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ ছুরিতাপূর্বমিশিত নহে। কারণ 
এই যে, তদ্িজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্মাধর্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শান্্রই হেতু 
(গমক বাঁ বৌধক)। ধর্মাধনর্ম অতীন্দ্িয়, চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের অবিষয়, 
সুতরাং তাহ! জানিবাঁর শাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তত্দয়ের 
দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে যেকালে ও যে উপলক্ষ্যে বা থে 
নিমিত্ের বশে যাহা ধর্ম বলিয়া গণা হয়, তাহাই আবার দেশাস্তরে 
কালান্তরে ও নিমিত্বীস্তরের বশে অবধর্ম হইয়া ঠীড়ায়। সুতরাং ' 
শাস্ত্রীবলম্বন ব্যতীত কোনও , ব্যক্তির ধর্ম্মাধন্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে 
পারে ন|। তাদৃশ শান্ত্ে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অনুগৃহীত 
অথবা হিংসা! ও অনুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ে হিংসাও আছে, জন্ুগ্রহও আছে) 



৬২ ৃ বেদাস্তদর্শনম্। [ ৩অ,.১পা, 

ইত্যবধধারিতমূ। স কথমণ্ডদ্ধ ইতি শক্যতে বক্ত,মূ। ননু ন 
হিংস্যাঁৎ সর্ববা তৃতানীতি শান্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসাঁয়ামধর্থ্ম 
ইত্যবগময়তি। বাঢ়মূ। উৎসগন্ত সঃ অয়ঞ্চাপবাদঃ-_অগ্ী- 
যোমীয়ং পশুমালভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিত- 
বিষয়ত্বমূ। তন্মাদিশুদ্ধং বৈদিকং কর্্দ শিফেরনুষঠীয়মানত্বা- 
দনিন্্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্য প্রতিরূপং ফলং জাতিস্থাব- 
রত্বমৃ। ন চ শ্বাদিজন্মবদপি ব্রীহাঁদিজম্ম ভবিতুমর্তি। তদ্ধি 
কপুয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে ।,নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধি- 
তন্ন কুর্যাদ্দিতি ক্রত্বর্থস্তাপি চ নিষেধে হিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বমূপি কল্ন্যেত। 
ন চদৃষ্টে পুরুযোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাম্পদমূ। ন চ স্বাত- 
্ত্যপারতন্ত্রে অসতি মংযোগপূথত্রে খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ । তম্মাৎ- 
পুরুষার্থপ্রতিষেধো ন ত্রত্ব্থত্বমপ্যাস্বন্দতীতি শ্দ্ধস্থথফলত্বমেবেষ্টাদীনাং ন 
স্থাবরশরীরোপভোগ্যদুঃখফলত্বমগীতি । আকাশাদিঘিব কর্মব্যাপারমস্তরেণা- 
ভিলাঁগাৎ। অন্ুশয়িনাং ব্ীহাদিসংযোগমাত্রং ন তু দেহত্মিতি। অয়মেবার্থ 
উৎসর্দাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ। অপি চ মুখ্যেইমন্ুশয়িনাং ব্রীহাদিজন্ম- 

নীতি ব্রীহাদিভীবমাপন্নাঃ খন্বনশয়িনঃ পুরুষৈরুপভূক্ত1 রেতঃসিগ্ভাবমন্ভব- 
স্তীতি শ্রয়তে। তদেতদ্ত্রীহাদিদেহত্বেইনুশয়িনাং নোপপদ্যতে। ত্রীহ্থার্দি- 

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম ( ধর্ম্জনক )। অতএব, শাস্ত্রাবধূত যজ্কর্্নকে কি- 
রূপে অশুদ্ধ বলিতে পার? [নন্ু---স্থাবরত্বম্] বলিতে পার যে, “সর্বতূতে 
অহিংস করিবেক” এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত-( ভৃত- প্রাণ )-বিষয়ক হিংসার 
অধন্শজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, এঁটী শাস্ত্র, কিন্তু উহা! উৎ- 
সর্গ অর্থাৎ সামান্য শান্ত্র। এ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শান্তর 
এই--+“অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পণুঘাঁত করিৰেক।” সামান্য ও 
বিশেষ_দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়নভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন 
স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, 
অবৈধ হিংসায় অধর্ম, আর বৈধ হিংসায় ধর্ম)। অতএব, বৈদিক কর্্মকলাঁপ 

' অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং 
কোনও শাস্ত্রে & সকল কর্ণের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ 
না৷ হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে? [ন চ-চর্ধযতে | 

ধান্যাদিজন্ম কুক্ঠুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল 



২৬স)] “ভামতী"-টাকাবিত-শাক্ষরভাষ্য-সহিতস্। ৬৩ 

কারোঁৎস্তি অতশ্চন্ত্রস্থলাৎ স্থলিতানামনুশয়িনাং 'ব্রীহ্থাদি- 
শ্লেষমাত্রং তন্তাব ইত্যুপচর্ধ্যতে ॥ ২৫ ॥ 

রেতঃসিগ্যৌগোইথ ॥ ২৬) 
ইতশ্চ ব্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তৃন্ভাবে। যকারণং ত্রীহাদি- 

ভাবস্তানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্ভাঁব আন্নীয়তে যো৷ যো 
হন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তত্থুয় এব ভবতি” ইতি | নচাত্র 
মুখ্যো রেতঃসিগ্ভাবঃ সন্তবতি। চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌ- 
বনে! রেতঃসিগ্ভবতি কথমিবাঁনুপচরিততন্ভীবমদ্যমীনান্নানু- 
গতোইন্ুুশয়ী প্রতিপদ্যতে | তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্যোগ 
দেহত্বে হি ত্রীহাদিযু লুনেঘবহস্তিন! ফলীকূতেষু চ ব্রীহাদিদেহবিনাশাদন্ুশ- 
য়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি কথমনুশয়িনীং রেতঃসিগ্ভাবঃ | সংসর্গমাত্রে তু সংসর্ণিষু 
্রীহাদিষু নষ্টেঘপি ন সংসর্গিণোইনুশয়িনঃ প্রবসেষুরিতি রেতঃপিগৃভাৰ উপ- 
পদ্যতে। শেষমুক্তম। ( প্রবাসে! নির্গমঃ ) 

সদ্যোজাতোহি বালো৷ ন রেতঃসিগ্ভবত্যপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনন্ত- 
স্াদগি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে ৷ তৎ কিমিদানীং সর্বত্ৈবান্শয়িনাং সংসর্গ- 

পাঁপকর্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে । মেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা! 
উপলক্ষ্যও নাই । উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলৌকচ্যুত অঙ্গ- 
শয়বান্ জীব ব্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ব্রীহিযিবাদি হয় না। 
শ্রুতি সেই সংশ্লেষভাঁবকেই উপচার বাঁক্যে ব্রীহ্থাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন। 

ত্রীহাঁদিসং্নেষই ত্রীহাদ্দিতাব, এততপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ব্রীহাদি- 
তাবের পর অন্ুশয়ী রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা ) হয়। এতদর্থে 
শ্রুতি এই যে “যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, মেই হেতু সে পুন- 
ব্বাবৰ হয়।” বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্ভাঁৰ সন্তব হয় না। যে 
জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই 
রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পন! ব্যতীত অন্নান্ুগত অন্ধু- 
শয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগৃভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এ স্থলে ইহা 
অবশ্ স্ীকার্য্য হইবে যে, রেতংনিক্সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তি : 
(অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচুর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত 

* অথ ্রীহাদিতাবপ্রাপ্তা্তরং রেতঃসিগযোগঃ স্কাদনুশয়িনামিতি যোজনা ।--অন্ুশয়ী 

ব্রীহাদিভার প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্সস্বকব প্রাপ্ত হয়। (ফলিতার্থ ভাষো ব্যক্ত হইয়াছে )। 



৬৪ বেদাস্বদর্শনম্। [ ৩, ১পা, 

এব রেতঃমিগ্ভাবোইভ্যুপগন্তব্যঃ | তছৎ ত্রীন্থাদিতাবোহপি 
ব্রীহ্যাদিযোগ এবেত্যবিরোধঃ ॥ ২৬॥ | 

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭।% 
অথ রেতঃসিগ্ভাবানস্তরং যোনৌ নিষিক্তৈে রেতপি 

যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত 
ইত্যাহ শাস্তরং 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা ইত্যাদি । তম্মীদপ্যব- 
গম্যতে নাঁবরোহে ত্রীহ্যাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব স্বখ- 
ছুঃখান্বিতং ভবতীতি। তম্মাৎ ত্রীহ্যাঁদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং 
তজ্জন্মেতি সিদ্ধমূ ॥ ২৭॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাঁংসাভাষ্যে শ্রীশস্করভগবতপাদ- 
কৃত তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ॥ 

মাত্রং। তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাব আঁপদ্যেতেতি, নেত্যাহ। 

মুগমম্। 
ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিভায়াং ভামত্যাং তৃতীয়সতাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাঁদঃ। 
এবং কর্দিণাং গত্যাগতিসংসারো দুর্বার ইতানুসন্ধানীৎ কর্মমফলাদ্বৈরাগ্য- 

তত্বজ্ঞানসাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি-_ইতি সিদ্ধমিতি। ইতি রত্বপ্রভা। 

হইয়! যায়, স্থতরাং দেহমাত্র তক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত অঙ্বন্ধ ঘটে না। 
সংশ্নেন স্বীকার করিলে ভৎসংশ্লিষ্ট ব্রীহাদিদেহ তক্ষণেও মন্বন্ধ সম্ভব হয়। ) 
এবং দৃষ্টান্তে ব্রীহাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ত্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তি; এইরূপেই বিরোধ 
তগ্রন হইতে পারে । 

রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অত্যন্তরোর্ধে 
অন্ুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও দ্যাহারা ইহলোকে 
রমণীয়াচরণ করে” ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা! জানা 
যায়, অবরোহকালে যে ব্রীহারি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা! সেই ব্রীহাদি 
শরীর ততসন্বন্ধীয় স্খছুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা! সিদ্ধ 
হইতেছে যে, অন্ুশয়ীদিগের ব্রীহাদি জন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লি্ 

« হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে। 

* যোনেঃ শরীরমিতি করতেন ব্রীহ্যাদিশরীরত্মনুশয়িনামিতি সৃত্রার্ঘ:ঃ।_-রেতঃসিগ্ভাব 
প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্মের ফল ভোগ যোগ্য 
শরীর জন্মে। (কথাগুলির ফল ভাষ্য ব্যাখ্যার ব্যক্ত আছে)। 



দ্বিতীয়ঃ পাদ । 

সন্ধ্যে সুফিরাহ হি | ১৯ 
অকিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসার- 

গতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং তশ্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপ- 
ঞ্যতে। ইদমামনস্তি “স ঘত্র প্রশ্থপিতি' ইত্যুপত্রম্য “ন তত্র 
রথা নরথযোগ! ন পন্থানো৷ ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ 

পথঃ স্থজতে' ইত্যাদি | তত্র সংশয়ঃ। কিং প্রবোধ ইব 

ইদানীত্ব তন্তৈব জীবস্তাবস্থাভেদ: স্বয়ংজ্যোতিষ্রসিদ্ধর্থং প্রপঞ্চাতে। 
"কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহপি পারমার্থিকী স্ঙ্িরাহোশ্বিন্মায়াময়ী”তি। যদ্যপি 
ন্ধণোন্থত্তানির্বাচ্যতয়। জীগ্রংস্বপ্রীবস্থাগতয়ৌরুভয়োরপি সর্গয়োর্খায়াময়ত্বং 
তথাপি যথা জাগ্রংস্থটিবরঙ্গাত্বভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগন্থবর্তৃতে, ত্রন্ধাত্মভাব- 
সাক্ষাৎকারাত্ব, নিবর্ভতে, এবং কিং ্বপ্নস্থষ্টিরাহোন্বিৎ প্রতিদিনমেব নিবর্তনত 

অব্যবহিত পূর্বপাঁদে পঞ্চাগি-বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার 
সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে; এক্ষণে এই পাদে তাহার ( রীবের) 
অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বল! হইবেক। 

[ ইদ...-স্থষ্টিরিতি ] শ্রুতি “সেই জীব যাহাতে স্বৃপ্ত হয়” এই উপক্রমে 
০ রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই। জীব রথ, 
রথযোগ ( অশ্ব) ও পথ স্জন করেন ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বাগ্লিক স্থাষটি 
কি জাগ্রৎ স্যটটির স্যায় পারমার্থিক? সত্য? অথবা তাহা মায়াময়ী? রঙ্জু 
সর্পাদির স্ায় মিথ্যা? এই সংশয়ের পূর্বপক্ষ ফোটীতে পাওয়া যায়, 
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* দ্বয়োর্লোকস্থানয়োর্জা গ্রংসথযুণ্তিস্থানয়ে্কা সন্ধৌ অন্তরালে 'ভবং মন্ধাং স্প্নঃ। তশ্মিন 
যা সৃষ্টি: সা তথ্যরূপা তবিতুমর্হতি। হি হতঃ আহ ্রুতিরিতি শেষঃ। পূর্ববগক্ষসূত্রমেতৎ ।-_ 
ইহ-পর-লোকের সদ্িতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অস্তরালীবস্থীয়) অথবা জাগ্রৎ 

তৃপ্তির মধ স্বপ্রস্থান, তত্রত্যা সি জাগ্রত সির ম্যায় সত্য। এ কথা বলিবার কারণ এই 
যে, করতি জহাই বলিদ্াছেন। ( এঈ পূর্বপক্ষ হৃত্র)। 



নি বেদাস্তার্শনম্। [৩জ, ২পা, 

্বপ্নেহপি পাঁরমার্থিকী হৃষ্টিরাহোস্থিম্মীয়াময়ীতি। তত্র 
তাবও প্রতিপদ্যতে সন্ধ্যে সষ্টিরিতি। মন্ধ্যমিতি স্বপ্নস্থান- 
মাচফে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ দদন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্রস্থানমূ 
ইতি। দ্বয়োর্লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্ববা সন্ধে 
তবতীতি সন্ধ্যং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরপৈব কৃষ্টির্ভবিভু- 

ইতি বিমর্শার্থঃ | “ন্বয়োঃ” ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ | সন্ধৌ ভবং সন্ধাম্। 
ধহলৌকিকচক্ষরাদাব্যাপা রান্্রপাঁদিসাক্ষীৎকীরোপজননাদনৈহলৌকিকং পার 
লৌকিকেন্জরিয়াদিব্যাপায়স্ত চ তবিষ্যতোংপ্রত্যুৎপন্নত্বেন ন পাঁরলৌকিকম্। 
নচ ন রূপার্দিসাক্ষাৎকারোস্তি স্বপ্নদরশস্তম্মীভুভয়োর্লোকয়োরস্তান্তরালত্বমিতি 
র্াত্বতাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথ্যরূৈব স্থষ্টির্ভবিতুমর্থতি। অয়মভিসন্ধিঃ-- 
ইহ হি সর্বাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানাস্থ্যদাহরণং তেষাঁং সতাত্বং প্রতিজ্ঞায়তে। প্র- 
তোগযোগিতয়! তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং যমর্থমববোধয়তি স তথৈ- 
বেতি যুক্তমূ। তথাভাবস্ত জ্ঞানারোহাৎ। অতথাত্স্ত ত্বপ্রতীয়মীনস্ত তথা- 
ভাঁবপ্রমেয়বিরোঁধেন কল্পনানাম্পদত্বাৎ। বাঁধকপ্রত্যয়াদতথাত্বমিতি চেতন, 
তন্ত বাধকত্বাসিদ্ধেঃ। সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী জ্ঞানে বিরু- 
ধ্যেতে। বলবদবলবত্বানিশ্চয়াচ্চ বাধ্যবাঁধকভাবং গ্রতিপদ্যেতে। ন চেহ 
সমানবিষয়ত্বমূ। কালভেদেন বাবস্থোপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং কালান্তরে 
দরধি ভবতি এবং রজতং দৃষ্টং কালাস্তরে শুক্তির্বেৎ। নাঁনারূপং বা তদবস্ত। 
তদ্যস্ত তীত্রাতপক্রান্তিসহিতং চক্ষুঃ স তন্ত রজতরূপতাং গৃশ্ঠাতি। হস্ত তু 
কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, ম তন্তৈব শুক্তিরূপতাং গৃহাতি। এবমুখপল- 

মপি নীললোহিতং দিবা সৌরীভির্ভীভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহতে । প্রদীপা- 
ভিব্যক্তস্ত নক্তং লোহিততয়।। এবমসত্যাং নিদ্রায়াং সতোইপি রথাদীন্ 
ন গৃহ্বাতি নিদ্রাণস্ত গৃহাতীতি সাঁমগ্রীভেদাদ্বী কালভেদাদ্ব৷ বিরোধাঁভাবঃ। 

নাঁপি পূর্বোত্তরয়োর্বলবদবলবত্বনির্ণযঃ। দ্বয়োরপি শ্বগোঁচরচারিতয়া সমান- 
ত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। তক্মাদপ্যবশ্তমবিরোধোব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ 

সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাম্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যঞ্চঃ প্রত্যয়ত্বাজ্জাগ্রংন্তস্তাদিপ্রত্যয়ব- 

দিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি-__'অথ রথান্ রথযোগাঁন্ পথঃ স্বজতে”তি। 

, মচন তত্র রথ। ন রথযোগা ন পন্থানো ভবস্তীতি বিরোধাছুপচরিভার্থা হজত 

ইতি শ্রতি্ব্যাখ্যেয়া । স্থজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রতিসন্বাদাঁৎ প্রমাণাস্তর- 

সন্ধ্য অর্থাৎ স্ব্স্থানীয় স্থ্টি সত্য । [সন্ধ্য..'মর্থতি ] সন্ধ্য-শবে স্বপস্থান। 

বেদেও শ্বপ্রস্থান-অর্থে সদ্ধ্যশবের প্রয়োগ দেখা হায়। যখা--তৃতীয় 



২, ] “ভামতী”-টীকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৬৭ 

মরতি। কৃতঃ। যতঃ প্রমাণভূতা শ্রগতিরেবমাহ “অথ রথান্ 
রথযোগান পথঃ শ্জতে, ইত্যাদি । সহি কর্তেতি চোপ- 
সংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ১ ॥ 

নির্মাতারফৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২।% 

সম্বাদাচ্চ। বলীয়ন্ত্বেন তদন্থগুণতয়! ন তত্র রথা ইত্যস্ত| ভাক্তত্বেন ব্যাখ্যা: 
নাৎ জাগ্রদবস্থাদর্শনযোগ্যা নসন্তিনতু রথান সম্তীতি। অতএব কর্ত- 
শ্রতিঃ শাঁখানস্তরশ্রুতিরুদা্ৃতা। প্রা্ঞকর্তৃকত্বাচ্চান্ত পারমার্থিকত্বং বিয়দাদি- 
সর্গবং। ন চ জীবকর্তৃকত্বান্ন প্রান্তকর্তৃকত্বমিতি সাম্প্রতম্। অন্তত্র ধর্মীদ- 
ত্রাধর্মাদিতি প্রীজ্ঞন্তৈব প্রক্ৃতত্বাৎ। জীবকর্তৃকত্বেংপি চ প্রাজ্ঞাদভেদেন 
জীবন্ত প্রাজ্ঞত্বাৎ। অপি চ জাগ্রতপ্রত্যয়সম্বাদবাস্তোইপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচি- 
দৃ্তান্তে। তদযথা-_স্বপ্নে শুক্লান্থরধরঃ শুরুমাল্যাননুলেপনো! ত্রান্ষণায়নঃ প্রিয়- 
ব্রতং প্রত্যাহ--প্রিয়ব্রত পঞ্চমেহহনি প্রাতরেবোর্বরাপ্রায়ভূমিদানেন নর- 
পতিত্বাং মানগিষাতীতি। স চ জাগ্রন্তথাত্মনোমানমন্তভয স্বপ্রপ্রত্যয়ং 
সত্যমভিমন্তে। তম্মাৎ সন্ধ্যে পারমার্থিকী স্থষ্টিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। 

সবপস্থান তাহা সন্ধ্য আখ্যায় অভিহিত।» যাহ! ছুই লোকের 1 (ইহ্- 
পরলোকের) অথবা! জাগ্রৎ ও নুযুপ্রি, এই ছুই অবস্থার সন্ধিতে বা 
অন্তরালে হয় তাহা সন্ধ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্যা-শৰে স্বপ্ন । এই 
সবপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যাঁর তাহা) বন্তুভৃত অর্থাৎ জাগ্রং 
হির ন্যায় সত্য। [কুতঃ...গম্যতে ] সত্য বঘিবার কারণ এই যে, 
প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন । যথা_-“অনন্তর রথ, রথ- 

যোগ ও পথ স্থজন করেন ।” “তিনই কর্তা অর্থাৎ স্থষ্টি করেন” এই শেষ ৃ 
বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয়। 

* একে শাখিনঃ কামানাং নির্মাতা রমায্মানমামনত্তি কামাশ্চ পুক্রাদয়ঃ। কাম্যা ইত্তাশ্সি- 
মর্ধে কাম! ইতি।--কোন শাখ| (বেদভাগ ) বলিয়াছেন, মন্ধাস্থানে যে কাম্য নির্াগ হয় 
তাহার কর্তা আত্মা । আআাস্বাই সেই সেই পদার্থ সপ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন। 

1 ইহ-পর-লোৌকের অস্তরালে বা! সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথব| স্বপ্র-দৃশ 
প্রতীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিত্য্প্রের ম্যায় সন্ধা। সৃতযুকালে যখন 
সমুদায় ইঞ্রিয়নির্ধ্যাপার হয় তখন আর.দে এ লে।ক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা 
সংস্কারমা্র অবলম্বনে এতপ্োক অতি অশ্পষ্টরূপে শ্মরণ করিতে থাকে । & সময়ে তাহার 
র্বকণ্মবলে মানদ পরলোক ক্ষ্তিরপ জান উদিত হইতে থাকে । অর্থাৎ মে পরলোকে 

্ ৃ 
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অপি চৈকে শাখিনোহম্মিম্নেব সন্ধ্যে স্থানে কামানাং 
নির্মাতারমাত্বানমামনত্তি 'য এষ স্ৃপ্ডেষু জাগর্তি কামং কামং 
পুরুষো নির্ষিমাণঃ ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কাম! অভি- 
প্রেয়ন্তে কাম্যন্ত ইতি। নম্বু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা, এবো- 
চ্যেরন্, ন, শতায়ুষঃ পুত্রপৌন্রান্ বৃণীষ্ব ইতি গ্রকৃত্য 'অস্তে 
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি” ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুণ্রা- 
দিযু কামশবস্ত প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞং চৈনং নির্মাতারং 
প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্ত হীদং প্রকরণং 

“অন্যত্র ধর্ন্মাদন্যা্রাধন্্মা ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্য- 
শেষোহপি-- 

কিক সবপার্ঘাঃ সত্যাঃ গ্রাজনির্শিতত্বাৎ আকাশাদিবদ্িতি কুত্রার্থমাহ-_ 
অপি চেত্যাদিনা। বটিমাশঙ্ক্য প্রকরণন্নিরস্ততি-_নন্বিত্যাদিনা। যঃ স্বৃপ্তেং 

করণেষু জাগর্তি তদেব শুক্র ্বগ্রকাশং ত্রহ্ধেত্যর্থঃ। ্বপ্স্ত জাগ্রদর্থৈঃ সমান 

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্ন 
স্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীগ্সিত পুত্রাদি পদার্থের স্থজনকর্তা আত্ম! 
যথা--“ইন্দরিয়গণ সপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্চিত পদার্থ স্থা! 
করতঃ জাগ্রৎ থাঁকেন_” ইত্যাদ্ি। এই শ্রতিতে যে কাম-শব্ আছে 
তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছাঁর বিষ: 
তাহাও কাম । [নন্থ্..ইতি ] কাম-শবের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয় 

অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেননা, “তুমি শতবর্ষজীব 
পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কাঁমভাগী অর্থাঁ 

' পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদাঁ€ 
কাম-শবের প্রয়োগ দেখা যাঁইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবে 
শেষ বাক্য, এই ছুএর দ্বারা জান! যাইতেছে, প্রাজ্ আত্মাই এ সন্ধ্যস্থানী: 
পদার্থের নির্ীতা অর্থাৎ স্বষ্টি-কর্তা। প্রকরণটা প্রাজ্ঞবিষয়ক | কেন-ন 

উহা! গ্যাহা ধর্্মাতীত, অধর্শীতীত, কার্ধ্যকারণের অতীত, তাহা বল-_; 
ইত্যাদিবাকোর পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্মাদ্যতীত প্রা 
আত্মার কথন আছে। যথাঁঁ_-"সেই বস্ত্রই শুক্র অর্থাৎ স্বগ্রকাশ, ব্ 

যেরূপ হইবেক সেইরূপটী তাহ।র ভাবনা পধে আইসে। এই ভাবনাময় জান স্বপ্ন 
বলিয়৷ স্বপ্ন । এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকন্য়ের সদ্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্য। 
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“দেব শুক্রং তদূব্রক্ষ তদেবামুতমূচ্যতে | 
তম্সি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ধবে তছু নাত্যেতি কশ্চন' ॥ 

ইতি। প্রাজ্ঞকর্তৃকা চ স্ৃষ্টিস্তখ্যরূপা সমধিগতা৷ জাগ- 
রিতাশ্রয়৷ তথা স্বপ্নাশয়াপি সবন্র্ভবিতুমর্হতি | তথা চ শ্রতিঃ 
'অথে। খন্বাহ্র্জাগরিতদেশ এবাস্তৈষ ইতি যানি হোব 
জাগ্রৎ পশ্যতি তানি স্ুযু্ত” ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমান- 
্যায়তাঁং শাবয়তি। তম্মাৎ তথ্যরূপৈব সন্ধ্যে স্থষ্্রিরিত্যেবং 
প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ২॥ | 

মায়ামাত্রন্ত কাঁৎন্নেটনীনভিব্যক্ত- 

স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ | 

দেশত্বশ্রুতেরভেদশ্রুতেশ্চ [সত্যত্বে তাৎপর্য্যমিত্যাহ--অথো খন্বাহুরিতি। ইতি 
রত্বগ্রভা। 

অর্থাং নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত । এই সমুদায় লোক তাঁহাতেই 
আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তত্বস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।” 
গ্রা্ঞ...প্রত্যাহ] যেহেতু স্বাগ্সিক সির অর্টা প্রাজ্ের প্রস্তাবে কথিত, 
সেই হেতু স্বাপ্রিক স্থাষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। প্রাজ্জের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য) 

তখন তাহার স্বাপ্রিক হ্ঙ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রতিবাক্যও আছে। 
যথা--“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহার। ইনি জাগ্রংস্থানে 
যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন।” এই 
শ্রতি স্বপ্ের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্য-স্থষ্টিও 
জগ্রংস্থষটির ন্যায় তথ্যরূপা'। এইকপ পূর্বপক্ষ প্রাণ্ডে হুত্রকার প্রত্যুত্তর 
বলিতেছেন--- 

* তু-শব্দেন পূর্বপক্ষং নিষেধতি। সন্ধ্যে সিন পারমার্থিকীতি যাবৎ। সা মায়ামান্তং 
মায়ামযোব 1, যতঃ সা কাৎঙ্ধ্্মেন দেশকালানমিত্তাদিরূপেণ পরমার্থবস্তধর্শেণ অভিত্যক্তম্বরূপান 
ভবতি ততঃ সা সপ্ন পরমার্থরূপ| কিন্তু মায়ামযী। জাগ্রদর্থন্ত সত্যত্বব্যাপকো যো ঘো ধর্ঃ 
স্বপনে তদতাবোদৃশাত ইতি নিষ্্ষঃ।__স্বাপ্লিক সৃষ্টি জাগ্রৎ ্থষ্টির ন্যায় তথারূপা নহে। তৎপ্রতি 
কারণ এই যে, তাহা! জাগ্রৎপদ।ধীঁ় ধর্ম সমূহের দ্বার! অতিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নছে। 
(ভাষ্যানুবাদ দেখ)। 
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তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি। নৈতদস্তি__মদুক্তং সন্ধ্যে 
হৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়াময়্যেব সন্ধ্যে স্পির্ন তত্র পর- 
মার্থগন্ধোইপ্যন্তি । কুতঃ। কাৎস্নে্নানতিব্যক্তস্বরূপত্থাৎ। 
নহি কাক্সেযন পরমার্থবস্তধর্ম্ণাভিব্যত্তত্বরূপঃ স্বপ্রঃ। কিং 

_ পুনরত্র কাৎস্্যমভিপ্রেতম্ ৷ দেশকালনিমিত্তমম্পতিরবাঁধশ্ট। 
ন ছি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকাঁলনিমিত্তীম্যবাধশ্চ স্বপ্নে 
সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতে। দেশঃ সম্ভবতি | 
ন তাবৎ সংরৃতে দেহদেশে রথাদয়োইবকাঁশং লভেরন্। 

স্যাদেতৎ ৷ বহির্দেহাৎ স্বপ্রং দ্রক্ষ্তি দেশীন্তরিতদ্রব্যগ্রহ- 

ইদমত্রাকৃতম্। ন তাবৎ ক্ষীরস্তেব দধি রজতন্ত পরিণামঃ শুক্তিঃ 
সম্ভবতি। ন হিজাতবীশ্বরগৃহে চিরস্থিতান্পি রজতভাজনাঁনি শুক্তিভাবমনু- 
ভবস্তি দৃশ্ঠন্তে। ন চেতরস্ত রজতান্ভবসময়েইন্সোইনাকুলেন্দ্রিয়ো ন তন্ 
শুক্তিভাবমন্ূুভবতি গ্রত্যেতি চ। ন চোভয়রূপং বস্তু। সামগ্রীতেদাত্ত 
কদাচিদন্ত তোয়ভাবোইনুভূয়তে কদাচিন্মরীচিতেতি সাশ্্রতম্। পারমার্থিকে 
হস্ত তোয়ভাঁবে ত্ৎসাধ্যামুদন্োপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কৃর্ধ্যান্মরীচিসাধ্যামপি 
রূপপ্রকাশলক্ষণাম। ন মরীচিতিঃ কন্তচিতৃষ্ণাজ! উদন্তোপশাম্যতি। ন চ 
তৌয়মেব দ্বিবিধমুদন্যোপশমনমতছ্ুপশমনমিতি যুক্তম। তদর্থক্রিয়াকারিত্ব- 

ব্যাপ্তং তোয়ত্বং মাত্রয়াপি তামকুর্ধতোয়মেব ন স্তাৎ। অপি চ তোয়গ্রত্যয়- 

সমীচীনত্বায়াইস্ত দ্বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে তঙচ্চাভযাপগমেইপি ন সেদ্ধ মর্থতি। 

তথা হৃসমর্থধিয়। তোয়মেতদিতি মন্বানে। ন ভঞ্চগপি মবীচিতে [যমভিপাদন 

যথা মরীচীননুভবন্। অরাঁশক্তং শক্তমভিমন্তমীনোইভিধাবতি। কিমপরাদ্ধং 

ত্রস্থ তুঁশব্ উদাটিত পূর্বপক্ষের নিরামক। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্লিক 
সৃষ্টি জাগ্রৎ স্থষ্টির স্াঁয় সত্য) তাহা নহে। স্বাপ্রিক স্থষ্টি মায়াময়ী। 
তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে 
অক্তিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তর যে যেধর্ম, সেসকল ধর্ম স্বপ্নের স্বরূপে 
প্রকাশ প্রাপ্ত হয না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি 
শৃতরস্থ কাৎন্শবের দ্বারা গ্রহণ করিবে । সত্যবস্ত দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল, 
নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদীর্থে সম্ভাবিত নহে । [ন তাবৎ-.. 
লভেরন্] ্বপ্রস্থানে কি রথাদি থাকিবার ষোগ্য দেশ আছে? না| এই 
সন্ভুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্যাপ্ত হয়? [স্যাদেতৎ..বীতেতি ] আচ্ছা, 



৩ম, ] “ভামতী”-টীকাধিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৭১ 

ণাৎ দর্শয়তি চ শ্রুতির্ধহির্দেহাঁৎ স্বপ্নং বিহিঃ কুলায়াদত- 
শ্রিত্বা স ঈয়তে অম্বতৌ ধত্র কামম্ ইতি। স্থিতিগতি- 
রত্যয়ভেদশ্চ নানিজ্ঞান্তে জন্তৌ সামগ্স্তমশ্খীবীতেতি। 
নেত্যুচ্যতে । ন হি স্বপ্তস্ত জস্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশতান্ত- 
রিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্য পীর | 
কচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি “কুরুষহং শয্যায় 
শয়ানো নিদ্রয়াভিপন,তঃ স্বপ্নে পঞালানভিগতশ্চাম্মিন্ না 
ুদ্ধশ্চ” ইতি । দেহাচ্চেদপেয়াৎ পঞ্চালেষেব প্রতিবুধ্যেত 
তানসাঁবভিগত ইতি কুরুত্বেব তু গ্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং 

মরীচিষু তোয়বিপর্ধ্যাসেন সার্ধজ নীনেন যন্তমতিলজ্ঘ্য বিপর্য্যাসাস্তরং কল্পযতে। 
ন চ ক্ষীরদধি প্রতায়বদাচার্ধ্যমাতুলত্রাঙ্মণ প্রত্যয়বদ্ধা তোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমু- 
চিতাবগাহিনী স্বান্ুভবাৎ। পরম্পরবিরুদ্ধযোর্বাধাবাধকভাবাবভাসনাঁৎ। 

তত্রাপি রজতঙ্ঞানং পূর্বমুৎপন্ং বাধ্যমুত্তরস্ত বাধকং শুক্তিজ্ঞানং প্রাপ্ধিপূর্ববক- 
ত্বাৎ প্রতিযেধস্ত। রজতন্তানাৎ প্রাক প্রাপকাভাবেন শুক্তেরপ্রাপ্তায়াঃ 

প্রতিষেধাসম্তবাৎ পূর্বজ্ঞানপ্রাপ্তস্ত রজতং শুক্তিজ্ঞানমপবাঁধিতুমর্থতি। তদপ- 
বাধাত্বকঞ্চ স্বান্ভবাদবসীয়তে । যথাহুঃ-_ 

আগামিত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্বং হি'জায়তে। 
ূর্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোপদ্যতে কচিৎ | 

ন চ' বর্তমানরজতাবভাপি জ্ঞানং ভবিষ্যত্বামস্তা গোঁচরয়ন্ন ভবিষ্যত 

স্বমমগবর্তিনীং শুক্তিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যত্তে কালভেদেন বিরোধুভা- 

এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে ? জীব 
যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব 
দেহ হইতে নিজ্গান্ত হইয়া স্বপ্ন সনর্শন করে? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাঁও- 
যার কথা বলিয়াছেন । যথা-_“সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা ) কুলায়ের অর্থাং 
দেই-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছান্থুূপ বিহার করেন ।” আরও , 
দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ান্ত না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি 
ও তিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও 
অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ লকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন) 
সঙ্গত হয় না।[ নেতযুচাতে...কলয়েৎ ] প্রশ্নকাধীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত 



২ বেদাস্তদর্শনম্। ... [৩অ, ংপা, 

দেহেন দেশাস্তরমন্বানো মগ্যাতে তমন্যে পার্শস্থাঃ শয়নদেশ 
এব পশ্বান্তি। যথাতৃতানি চায়ং দেশাস্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি ন 
তানি তথাভূতান্যেব ভবস্তি। পরিধাবংশ্চেৎ পশ্রেজ্জা গ্রদস্ত- 
ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরেব দেহে স্বপ্নং 
'ম যত্রৈতৎ স্বপ্নমাচরতি* ইত্যুপক্রম্য “স্বে শরীরে যথাকামং 
পরিবর্তে” ইতি। অতশ্চ শ্রত্যুপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়- 
শ্রতিগৌরণী ব্যাখ্যাতব্যা 'বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা 
ইতি। যো! হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি 
বাদিতি যুক্তমূ। ম! নামাহস্তাজ্ঞাসীৎ প্রত্তাক্ষং ভবিধাত্তীং তংপৃষ্ঠভাবিতান্গ- 
মানমুপকারহেতুঁভাঁবমিবাঁসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাঁতে স্থ্মীনমাঁকলয়তি। 
অসতি বিনীশগ্রত্যয়োপনিপাতে বজতমিদং স্থিরং রজতত্বাদন্তৃতপ্রত্যভি- 
জ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ রজতগোচরং প্রত্যক্ষং বস্ততঃ স্থিরমেব রজতং 
গোচরয়েৎ। তথা চ ভবিষাচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপুয়ার্দিতি বিরোধাৎ 
গুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে | যথানঃ-_ 

রজতং গৃহামাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহৃতে । 
তবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকাণং ব্যাপ্পোতি তেন তৎ॥ ইতি 

নহে। কেন? তাহা বিবেচনা! কর। সপ্ত জীব কি ক্ষণকাঁলমধ্যে শত যোজন 
দূরে গিয়। পুনর্ধার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য 
সম্ভাবিত ? (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্থ কর! যায়?) আবার এমন স্বপ্নও 

আছে, যাহ। প্রত্যাগমনবর্জিত। শ্রতিও এ রূপ একটা স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। 
যথা--“আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়। নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নঘোগে 
পাঞ্চালদেশে গেলাম এবং তসুহূর্দে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে 
আর প্রত্যাবর্তন করা ঘটিল না)” জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে 
যাইত ত্বাহ! হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্ত 
সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রংও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে 

, ও জাগ্রৎ হইয়াছে । সে স্বপ্রকালে যে-দেহে দেশাস্তরে গিয়াছিল, পার্থ 
লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে 
প্রকার দেশীস্তর দেখে, সে দেশাত্তর ঠিক্ সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া 
দেখিলে স্বপ্নে অবশ্ঠই জাগ্রনর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয় 
না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [ দর্শয়তি.''ভবতি ইতি ] 
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ম বহিরিব শরীরাদ্ভবতীতি। স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোইপ্যেবং 
নতি বিপ্রলম্ত এবাত্যুপগন্তব্যঃ | কাঁলবিসম্বাদোহপি চ স্বপ্নে 
তবতি রজন্যাং স্ৃপ্তে। বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে তথা 
ুহুর্তমাত্রপ্রবপ্তিনি স্বপ্মে কদাচিৎ বহুন্ বর্ষপৃগানতিবাহয়তি। 
নিমিভ্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্মাণে বোঁচিতানি বিদ্যন্তে। 
করণোপসংহারাদ্ধি নাস্ত রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সম্তি। 
রথাদিনির্ববর্তনেহপি কুতোইস্ত নিমেষমাত্রেণ সামর্ঘ্যং দারূণি 
বা। বাধ্যস্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নস্থষ্টাঃ প্রবোধে | স্বপ্ন এব 
চৈতে স্থলভবাঁধা ভবস্ত্যাদ্যস্তয়োর্বব্যভিচারদর্শনাৎ। রথো- 

প্রত্যক্ষেণ চিরস্থায়ীতি গৃহৃত ইতি কেছিদ্ব্যাচক্ষতে তদযুক্তম্। যদি চির- 
স্থায়িত্বং যোগ্যত৷ ন সা প্রতাক্ষগোচরঃ শক্কেরতী্িয়ত্বাৎ। অথ কালান্তর- 
ব্যাপিত্বং, তদপ্যযুক্তং কালাস্তরেণ ভবিষ্যতেন্দিযন্ত সংযোগাঁযোগাৎ। তছুপ- 

হিতসীয়ে| ব্যাপিত্বস্তাতীন্দিয়ত্বাৎ। ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদত্রান্তি সংস্কার: 
সহকাঁবী যেনাবর্তমানমপ্যাকলয়েৎ। তন্মাদত্যন্তাভ্যাসবশেন প্রত্যক্ষানস্তরং 
শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশুদবস্থান্মানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহাত 
ইতি মন্তব্যমূ। অত এবৈতৎ হস্তরং কালব্যবধানমবিবেচযস্তঃ সৌগতাঃ 
প্রাহদ্দিবিধোহি বিষয়ঃ প্রত্যক্ষস্ত গ্রাহৃশ্চাধ্যবসেয়শ্চ। গ্রাহক্ষণ এক: স্বল- 

দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা--প্ধাহাতে 
দর্শন হয়” এই উপক্রমে বল! হইয়াছে “তিনি হ্বীয় শরীরেই কামান্থুরূপ 
পরিবন্তিত হন।” অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই 
শ্রতির গৌণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে জার ্রতি-যুক্তি-বিরোধ 
হইবে না। মে গৌণ ব্যাধ্যা এই-“অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে 
গিয়া» ইত্যাদি । যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে 
না, সে অবশ্ঠই শরীরবহিবর্তীর স্তায় । [স্থিতি-..বাহয়তি ] স্বপ্নে অবস্থান ও 
যাওয়া প্রভৃতিও এরূপ অর্থাৎ গৌণ (যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ ) বলিয়। 
শ্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নে কালের বিরোধিতীও দেখা যায়। রজনী সময়ে 
্প্নগত হইবামাত্র ্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয়। আরও , 
দেখ, স্বপ্ন মুহূর্তমাত্র প্রবর্তিত, কিন্তু স্বপ্নরষ্টা কখন কখন দেখে, শত 
শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে [নিমিত্তান্তপি...বৃক্ষঃ] স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির 
অথব! ক্রিয়ার উপযুক্ত নিঘিত্তও নাই। (নিমিত্ত কারণ )। তৎকালে 
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ইয়মিতি হি কর্দাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষাঃ সম্প- 
দ্যাতে। মনুষ্যোহয়মিতি ব| নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষ; । স্প্- 
ঞাতাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শান্ত্রং 'ন তত্র রথা নরথ- 
যোগ! ন পন্থানো ভবন্তি' ইত্যাদি | তম্মাম্মায়ামাত্রং .স্বপ্ন- 
দর্শশম্ ॥ ৩॥ 

সুচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্ধিদঃ ॥ 8 ॥% 
মায়ামাত্রত্বাৎ তহি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি, 

ক্ষণৌহধ্যবসেয়শ্চ সন্তান ইতি। এতেন স্বপ্নপ্রত্যযো মিথ্যাত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। 
যত্ত, সত্যং স্বপ্নর্শনমুক্তং তত্রাপ্যাখ্যাতরা ্াহ্মণায়নেনাখ্যাতে সম্বাদাভাবাৎ। 
পরিব্রতস্তাখ্যাতসন্বাদস্ত কাকভালীয়ো ন ্বপ্তানং গ্রমাণযিতুমর্হতি | তাদৃশ- 
স্তৈব বহুলং বিসম্বাদদর্শনাৎ | দর্শিতশ্চ বিসন্বামে। ভাষ্যক্কতা কাৎন্নেগনান- 
ভিবাক্তিং বিবৃণৃক্তা রজন্যাং সুপ্ত ইতি। রঞ্জনীনময়েখপি হি ভারতাদ্র্াস্তরে 
কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি ভারতে বর্ষ ইত্যুক্তম্। 

দ্শনং সথচকম্। তক্চ স্বরূপেণ সৎ, অন্ত, দৃষ্ঠম। অত এব স্তীদর্শন- 

ইন্জিয়গণ স্বপ্ত, স্থৃতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য 
আছে? না! তথায় কাঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে।? তাহা নাই। আরও 
দেখ, স্বপ্ৃষ্ট রথাদি জাগ্রন্দশীয় রজ্জুদর্পের ন্যায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে 
না। অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্রকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত) 

হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা! আর রথ 
রহিল না। রথের পরিষর্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা! 
আবার বৃক্ষ হইল। [ স্পষ্টঞ...দর্শনমূ] শ্রতি স্বপ্পৃষ্ট রথাদির অভাব 
স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন । যথা-“সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।” 
ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপিক স্থ্টি মায়িক অর্থাৎ 
মায়াময়। 

স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহীয় জ্ঞানের পরিণাম বিশেষ), তাই বলিয়া 

'.. * মায়িকোইপি স্বপ্ন; সাধ্বসাধুনোর্ডবিষ্যতোঃ সচকোইনুমাপকোইতত্তত্র পরমার্থগন্ধো 
নান্তীতি ন বক্তব্যম্। আয়তে হি স্বপনস্য ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুশ্চকত্বমূ। ত্ধিদঃ ্প্রবিদ আচক্ষতে 
চ।-স্বপ্ন মায়ামান্র সত্য; কিন্তু তাহা ভবিধাৎ শুভাশুতের হৃচক--অনুমাগক। কেন-না, 
শ্রুতি ও স্বগ্নতত্ববিৎ পঙিতগণ স্বপ্নের তদ্রুপ রূপতা বলিয়াছেন। 
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নেত্যুচ্যতে | সৃচকশ্চ হি স্বগ্রো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধব- 
সাধুনোঃ। তথা হি শরীয়তে যদা কর্ধস্থ কাম্যেষু স্তিয়ং 
্বপ্নেু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তন্মিন্ স্বগ্রনিদর্শনে। 

ইতি । তথা 'পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদত্তং পশ্যতি স এনং হস্তি। 
_ ইত্যেবমাদিভিঃ স্ব্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্ীবয়তি। 

আচক্ষতে চ স্বপ্নীধ্যায়বিদ? “কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি 
খরযানাদীন্যধন্যানি, ইতি। মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্বাশ্চ 
কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো তবন্তীতি মন্যন্তে। তত্রাপি 
ভবতু নাম সূচ্যমানস্ত বস্তনঃ সত্যত্বৎ সুচকস্ তু স্ত্রীদর্শনাদে- 
ভবত্যেব বৈতথ্যং বাঁধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তন্মাপপন্নং 

্বরূপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থায়ামন্বর্তন্তে। স্ত্রীাধ্যাস্ত মাল্য- 
বিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নান্ুবর্তন্তে। ন চাম্মাতিঃ স্বপ্নেইপি প্রান্ঞব্যাপার 

তাহাতে মত্যের লেশ নাই, সতোর সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই, 
এমত নহে । স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাগুভের সুচক। এ কথা শ্রতিতেও শুন! 

যায় এবং স্বপ্নতত্ববিৎ পিতেরাও মে কথা বলেন। শ্রুতি যথা--ঘ্যদ্দি 
স্বপ্নে কাম্যকর্মমবিষয়ে স্ত্রী মন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন 
দর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি বা স্ুমিদ্ধি হইবে ।” “স্বপ্নে যদি কৃষ্ণ 
দস্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ৃষ্ট হয়, তবে, সেই পৃ পুরুষ তাহাকে 

বিনষ্ট করে।” ইতাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদর্টার মরণের নৈকট্য জানায়। 
| আচক্ষতে-..প্রায়ঃ] স্বপ্রাধ্যায়('শান্ত্রবিশেষ)বেতৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে 
কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দভারোহণাদি অশুভ । মন্ত্র ছারা, দেবতা- 
গ্রহের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা বে সকল স্বপ্রবিশেষ দুষ্ট 
হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবতা এই বলা হইল যে, 
বন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক ) ফলিতার্থ বা 
অভিপ্রায় এই যে, স্চ্যমান বস্ত সত্য হয় হউক, হৃচক স্ত্রীসনদর্শনাদি 
মিথ্যা। [ ভন্মা-..স্থজতি ] প্রদশিত হেতু সমূহের দ্বার স্বপ্নের মায়িকত্ব 
উপপন্ন হয়। স্বপ্নের তথ্যবূপ্ত। পক্ষে যে ক্রতিপ্রমাণ আছে, তাহা 
গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে 
বলে লাঙ্গল গো প্রতৃতিকে চালাইতেছে, বস্ততঃ লাঙ্গল গবাদির চালক 

১০ 
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্বপ্স্ত মায়ামাত্রত্বমূ । যছুক্তমাহ হীতি তদেবং সতি তাক্তং 
ব্যাখ্যাতব্যং যথা লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতীতি। নিমিত্তমাত্রত্বা- 
দেবমুচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব লাঙ্গলং গবাদীনুদ্ধহতি ৷ এবং 
নিমিতমাত্রত্বাৎ গ্ৃপ্তো৷ রথাদীন্ শৃজতে স হি কর্তেতি 
চৌঁচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব'স্বপ্তে। রথাদীন্ হথজতি। নিমিত্ত- 

বসন্ত রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রাসদর্শনাৎ তনিমিত্তভূ- 
তয়োঃ স্বকৃতদুক্কতয়োঃ কর্তৃত্বেনেতি বক্তব্যমূ। অপি চ জাগ- 
রিতে বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগাদাদিত্যাদিজ্যোতির্বব্যতিকরাচ্চা- 
ত্বনঃ স্বয়ধজ্যোতিষটং দ্রউ,দির্ববেচনমিতি তদ্বিবেচনীয় 
স্বপ্ন উপত্যন্তঃ। তত্র যদি রথানিস্থগ্িকচনং শ্রত্যা নোচ্যেত 
মংজ্যোতিষ্টং ন নির্ণীতং স্তাৎ। তম্মাদ্রথাদ্যভাববচন- 

শ্রুত্যা রথাদিস্থঘিচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেযমূ। এতেন 
নির্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতমৃ। যদপৃযুক্তং “প্রাজ্ঞমেনং শি্মাতার- 

ইতি। প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থিকত্বান্তমানং প্রত্যক্ষেণ বাঁধকপ্রত্যয়েনা- 

নহে; তেমনি, নিমিত্ত সামান্ত লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, সুপ্ত 

রথাদি শ্যহি করে এবং সুপ্ত রষ্াদির শ্বজন-কর্তী। কিন্তু তিনি বাস্তব 
পক্ষে রথাদি শ্থজন কষেন না। [নিমিত্তত্ব."-ব্যাখ্যাতম্ ] স্বপেও রথাদি 
দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয়। তাঁভাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মাঁনিতে 
হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কাঁরণীভূত স্থরুত ছুষ্বত (পুণ্য-পাপ ) 
সেই সেই স্বপ্রসন্দর্শনের কর্তৃরূপ নিমিত্ত কারণ। অন্য কথা এই যে, জাগ্রৎ- 
কালে বিষয়েন্ত্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের 
ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার 
বয়ম্প্রকীশতা! তৎকালে দুর্বিবেচনীয় হয়। আত্মার সেই দূর্বি্বেচ্য শ্বয়- 
দ্প্রকাশতাঁকে সুবিবেচ্য বা স্ুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিত প্রকার 

স্বপ্ন বর্ন করিয়াছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব আছে বলিয়| 
যদি রথাদিস্থষ্টিবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা! হইলে আত্মার হ্বয়- 
্রকাশতা স্বখনির্ণীত হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির 
সাহায্যে রথাঁদিস্্টি-বাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত। রথাদিস্থষ্টি 
শ্রতির ন্যায় নির্াণশ্রতিরও গৌগার্থে করা হইয়াছে। [ যদপুযু্তং...বিরু- 
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মামন্তি ইতি, তদপ্যসৎ | শ্রত্যন্তরে “্য়ং বিহত্য, স্বয়ং 
নির্মায় ম্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষ প্রস্বপিতি” ইতি জীব- 
ব্যাপারশ্রবণাঁৎ। ইহাঁপি চ“্য এষ স্বপ্েষু জাগঞ্ডি ইতি 
প্রদিদ্ধানুবাদাঁজ্জীব এবাহয়ং কামানাং নির্মাতা সন্কীর্ভ্যতে। 
তস্য তু বাক্যশেষেণ তদেব শুক্তন্তদ্ব্রন্দেতি জীবভাবং 

ব্যাবর্্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে | “তত্বমসি” ইত্যাদিবদিতি ন 
বরহ্মপ্রকরণত্বং বিরুধ্যতে । ন চাম্মাভিঃ স্বপ্রেইপি প্রাজ্ঞ- 
ব্যাপাঁরঃ প্রতিষিধ্যতে । তন্ত সর্বেশ্বরত্বাৎ সর্ধবাস্বপ্যবস্থাত্ব- 
ধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্ত নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গে। 
বিয়দাদিসর্গবদিত্যেতাঁবৎ প্রতিপাদ্যতে | ন চ বিয়দাঁদি- 
সর্গস্তাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাঁদিতং হি তিদন্াত্ব- 

বিরুধামানং নাত্মানং লভত ইতি ভাবঃ। বন্ধমোক্ষয়োরাস্তরালিকং তৃতীয়- 
মৈশ্বর্য্যমিতি। 

ধ্যতে ] বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্প পদার্থের নির্মাণ-কর্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা 
সাধু নহে। কেন-না, অন্ত শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপার- 
বিশেষ । যথা--“জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রন্দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ 
বামনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধি 
বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি-বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা )ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা 
বপ্ান্থভব করেন।” কঠ শ্রতিতেও “ইন্দ্িয়গণ সপ্ত হইলে এই যে ইনি 
জাগ্রৎ থাকেন” এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য 
অ্ত্ব অর্থাৎ স্বাগ্রপদার্থের নির্ধাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুদ্ধ 
ও ব্রহ্ম” এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্বক ব্রহ্গত্রে উপদেশ 
হইয়াছে। “তত্বমসি” ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবানুবাদের পর জীব- 
ভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেই- 
রূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বাবাধ হয় না। [ন 
চাম্মাভিঃ..'মুদিতম্] হ্বপ্নে গ্রাঙ্জ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন * 
কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্বেশ্বর। সকল সময়ে ও, সকল অব- 
স্বায় তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশিত স্থাটি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় 
পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে) এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য । 
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মারম্তণশবাদিভ্য? ইত্যত্র সমস্তম্য প্রপঞ্চস্য মায়ামধাত্রত্মব। 
প্রাক চ ব্রঙ্গাত্বদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রণঞ্চে ব্যবস্থিতরূপো 
ভবতি সন্ধ্যারিযন্ত প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাঁধ্যত ইত্যতো৷ বৈশে- 
ফিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৪ ॥ 

পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং' ততে৷ 
হ্স্য বন্ধবপরযযয়ৌ | ৫0৯ 

অথাঁপি স্তাৎ পরস্ৈৰ তীব্দাত্মনোৌহংশো জীবোইগ্নেরিব 
বিস্ষ,লিঙ্গঃ তত্রৈবং দতি যথাগ্রিক্ষ,লিঙ্গয়োঃ সমানে দহন- 
প্রকাশিনশক্তী ভবত এবং জীবেশ্বরয়ৌরপি জ্ঞানৈশবরধ্যশভী | 
ততশ্চ জীবস্তৈশ্ব্্যবশাঁৎ সাঙ্কক্সিকী স্বপ্নে রথাদিস্বস্ির্ভবিষ্য- 

'পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধবিপর্যয়ৌ' “দেহযোগাদ। 
সোইগী"তি ুতরদ়্ং কৃতোপপাদনমম্মাভিঃ প্রথমন্থত্রে । নিগদব্যাখ্যাতং 
চৈতয়োর্ভীষামিতি। 

পূর্বং কণ্তসামপ্র্যতাবাৎ স্বপ্নো মায়েত্যুক্তং তচ্চাযুক্তং সংকরমাত্রেণাপি 

আকাশাদি স্থষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ মাধিক, 
মিথ্যা, এ সকল “তদনন্যত্বং” হৃত্রে প্রতিপাদ্িত হইয়াছে, দেখান হুই- 
যাছে। যাবৎ না তরঙ্গায়সাক্ষাংকার হয় তাবৎ আঁকাশাদি প্রপঞ্চ 

যথাবস্থিতরূপে থাকে; কিন্ত স্বগ্রাশ্রিত প্রপঞ্চ গ্রতিদিনই বাধিত ( অন্তথ| )) 
এইমাত্র বিশেষ ব! গ্রভেদ। 

বিশ্বণিষ্ন যেমন অগ্থির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ | যেমন 

দাহ- প্রকাশ-শ শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবেশ্বরের 
সমান। জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও শ্বরয্য-বিশিষ্ট, & তখন এরূপ হইতেও পারে যে, 

* ঈশ্বরাংশো জীবন্ত তয়জ্জ(নৈহর্ষো মমানে ইতি মত্বাহ  পর্পদ্ষী গরেতি। তৎসমা- 
ধানমাহ-_ভিবেহিতমিতি। তুঃ পর।তিমতপক্ষব্য বৃত্তার্ঘঃ। পরাভিধা।নাৎ পরমেশ্বরসন্কল্লাৎ সা 
মৃত্যেতিপক্ষে। ন মাধীয়নিতার্থঃ | যদ্যপি জীবসোগরনমানধশ্বত্বমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিত- 

' মাবৃডমেবান্তাবিদায়।। ততন্তম্মাদেব নিমিত্ত দীশবজরপাদসা জীবদ্য বন্ধবিপর্যায়ৌ বন্ধমোক্ষৌ 
ভবতঃ।-জীবই পবমাত্বা, পরমেশ্বর, ঠাহার সঙ্বল্পে, সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন? এ আশঙ্কা 

করিতে পাব না। কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের এশ্ব্য-শক্তি অবিদ্যার দ্বারা তিরো- 
হিত আছে এৰং বদ্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈখবনিমিত্বক । ভাষ্য ব্যাখ্যায় বিশদার্ঘ বলা হইয়াছে। 
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তীতি। ম্ত্ৰীচ্তে। সত্যপি জীবেশ্বরয়োরংশাঁংশীভাঁবে 
্রত্যক্ষমেব জীবেশ্বরবিপরীতধর্শত্বং। কিং পুনজ্জীবস্তেশ্বর- 
সমানধর্মত্বং নান্ত্যেব ন নাস্তীতি। বিদ্যমানমপি তু তৎ 
তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ। তৎপুনস্তিরোহিতং দৎ 
পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো! যতমানস্ত জন্তোর্বরধৃতধ্বাত্তস্ত 
তিমিরতিস্কৃতস্তেব দৃকৃশক্তিরৌধধবীর্য্যদীশ্বরপ্রমাদাৎ সংস্ি- 
দবস্ত কম্তচিদেবাবি9রবতি ন স্বতাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তুনামূ। 
ভিডি নিন রিকি রি 2 ডিঠ-58521582 
সতান্থটিসম্তবাৎ ইতি শঙ্কাং কৃত্বা পরিহরন্ শত্রং ব্যাচষ্টে_-অথাপি স্তাদিত্যা- 
দিনা। সত্যসঙ্করস্ত হি সঙ্কল্পাৎ স্থষ্টিঃ সত্যা ভবতি জীবন্ত ত্বসত্যসঙ্কর্নত্বং 
্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থ;। তহি বিরুদ্বধর্মরবন্বাজ্জীবস্তেশ্বরত্বং নাস্ত্যেবেতি 
শঙ্কতে-কিমিতি। নাস্তীতি ন কিস্বীবৃতমন্তি, ততপুনরীশ্বরপ্রসা্দাৎ কন্তচিৎ 
ব্যজ্যত ইত্যাহ_-ন নাস্তীতি। বিধৃতধ্বান্তস্ত নিপ্পাপস্ত সংসিদ্ধস্তাণিমাদি- 
বিশিষ্টস্তেত্যর্থঃ | ত্রদ্মৈবাহমিতি দেবং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্বপাঁশানামবিদ্যা, 
দিক্লেশানীমপহাঁনিরপক্ষয় ্তত্বুয়ো ভবতি। ক্ষীণৈশ্চ ক্লেশৈ স্ৎকা্যজন্মমরণা- 
আকবন্ধধবংস ইতি নিগুণবিদ্যাফলমুক্তং সপুণবিদ্যাফলমাহ। ততন্তেতি। 
পবস্তাতিমুখ্যেনাহংগ্রহেণ ধ্যানাদ্বন্ধমোক্ষাপেক্ষয়া মন্তোক্তহানিদ্বযাপেক্ষয়া বা 

তৃতীয়ং বিশ্বৈশ্বর্্যমণিমাঁদিরূপং মর্ত্যদেহপাতে সতি দিদ্ধদেহে ভবতি তছ্টোগা- 

এশ্বরয্যধলে জীবের স্থগ্ি-সঙ্কল্প হয়, সেই সম্করে মত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয়। 
(ফলিতার্ম_-সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সন্কল্ে সত্য স্থির সম্ভব অছে)। 
[ অত্রোচ্যতে'“*জন্তুনাম্] এই আপত্তির গ্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি- 
ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্্ববত্তা গ্রত্যক্ষ। জীব অসভ্যসঙ্ক্, 
কিন্তু ঈশ্বর সত্যসন্কলন, ইত্যাদি। তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই 
বলা যায় না। আছে, কিন্ত তাহ! অবিদ্যার দ্বারা তিরোছিত অর্থাৎ আচ্ছা- 
দিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে । আবরণ-বিধবস্ত হইলেই তাহ! 
অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত ( কাধ্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহং- 

গ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমাঁন অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, 
ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিধ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার 
স্বতঃঘিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বরধ্যশক্তি যথাবৎ আবিভূর্তি হয়। যেমন তিমিরযোগে 
দৃক্ক্তি তিরোহিত থাকে, পরে' উষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন 
পর্ববৎ দৃক্শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও ম্বভাবতঃই 
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কৃতঃ। ততো হি ঈশ্বরাদ্ধেতৌরস্ত জীবন্ত বন্ধমোক্ষো৷ তবতঃ। 
ঈশ্বরস্ স্বরূপাপরিজ্ঞানাদন্বস্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাত্ত, মোক্ষঃ। 
তথ| চ শ্রুতিঃ '্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশীপহানিঃ ক্ষীণৈঃ 
রেশৈর্জন্মমৃত্যুপহাঁনিঃ ৷ তম্তাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে 
বিশ্শৈশবরধ্যং কেবল আগ্তকামঃ ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৫ ॥ 

দেহযোগাদ্া মোইপি ॥ ৬৯ 
কম্মাৎ পুনজ্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কতজ্ঞানৈ- 

বর্্যো ভবতি যুক্তন্ত জ্ঞানৈশবর্্যয়োরতিরস্কৃতত্বং বিস্ফলিকব- 

নন্তরমাত্মন্ঞানাৎ কেবলোদ্ৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রীশ্তস্বয়ংক্যোতিরাননো 
তবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্বগ্রভ] | | 

উক্তৈশ্ব্যতিরোভাবে দেহাভিমানো! হেতুরিতি কথনার্থং সুত্রং, তত্নিরস্তা- 

যে সর্ব জীবের জ্ঞানৈশর্য্য গ্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। [কুত- 
ভ্ভতৌ...মাদ্যা) সেই কারণেই ঈশ্বর নিমিত্তক বদ্ধতাব ও মুক্তভাব। 
ঈশ্বর শ্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাঁকায় বদ্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা 
শ্রতিও বলিয়াছেন। যথা_“সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে 
সমুদয় পাঁশের অর্থাৎ বন্ধন রজ্জুর (অবিদ্যাদদি ক্রেশ-পঞ্চকের ) বিনাশ 
হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধানও 
্রকুষ্টরূপে বিনষ্ট হয়” তাহার অভিধ্যানে মর্ত্যদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ 
হইলে (অহংগ্রহ উপাদনায় ) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অণিমাদদিরূপ অষ্টে- 

ব্য (অণিম! ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে 

( ভোগান্তে ) সে কেবল অর্থাৎ দৈতরহিত ও" আগুকাম (প্রাপ্ত স্বাত্বানন্দ ) 

হয়। (এই শেষার্দে সগুণ-জ্ঞ।নের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্বার্দে 
নির্ভণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা! স্মরণ করিতে হইবেক )। 

জীব পরমাক্মীংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি 
যেমন বিশ্কলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি, জীবেরও 
্ানৈষবধ্য অতিরস্কত থাকা উচিত। ইহার গ্রত্যু্তর এই যে, তাহা 

* কিক সঃ জ্ঞানৈশ্ব্যাতিরোভাবঃ দ্বেহযোগাৎ, দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ।__জীব 

ঈশ্বর সত্য; কিন্তু দেহ ও ইন্জরিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ বধ ঘটনা হওয়ায় তাহার 
জ্ঞান ও এ্ব্্য অভিভূত হইয়া জাছে। 
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স্তেব দহনপ্রকীশয়োঃ। অত্রোচ্যতে | সত্যমেবৈতৎ । সোইপি 
তু জীবন্ত জ্ঞানৈশ্বর্ধ্যাতিরোৌভাবো দেহযোগাদ্দেহেক্দ্রিয়মনো- 
বুদ্ধিবিষযয়বেদনাদিযোগান্ভবতি। অস্তি চাত্রোপমা যথাগ্নে- 
দহনপ্রকীশনসম্পন্নস্যাপ্যরণিগতস্ত দহনপ্রকাশনে তিরো- 
তবতঃ। যথ! বা! ভন্মনাচ্ছন্নস্ত | এবমবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতনাম- 
রূপকৃতদেহাছ্যপাঁধিযোগা তদবিবেকভ্রমকতো জীবস্ত জ্ঞা- 
নৈশ্ব্যতিরোভাবঃ| বাঁশব্দো জীবেশ্বরয়োর্যত্বাশস্কাব্যা- 
ৃত্যর্ঘঃ | নন্বন্য এব জীব ঈশ্বরাদস্ত তিরস্ক,তজ্ঞা নৈশব্যযত্বাৎ 
কিং দেহযোগকল্পনয়া | নেত্যুচ্যতে । ন হান্যত্বং জীবস্তেশ্বরাছু- 

শঙ্কামাহ কন্মাদ্দিতি। সত্যাবরণং নাস্তীত্যঙ্গীরুত্য কল্পিতাবরণং সাঁধয়তি-_- 
অক্রোচ্যত ইত্যারদদিন!। জীবস্তেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ পরমন্যত্বকল্পনে- 
ত্যাশঙ্কামুদ্তাব্য শ্রত্যা নিরস্ততি--নন্বিত্যাদিন1। স্বপ্রেইপ্যালোকাদেঃ স্বপ্নত্বে 

সত্য বটে; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়__দেহ, ইন্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ান্থভব,-- 
এই সকল থাঁকায়--ষটাহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্ব্্য তিরোভূত আছে। 
[ অস্তি-'-ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যন্রপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি 
থাকিলেও কাঠ্ঠান্তর্গত বন্ধির ও ভল্মাচ্ছন্ন বহর তাহা তিরোভূত থাকে, 
তদ্ধপ, জীবেরও অবিদ্যাজনিতনামরপকতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্র্য্য 
তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়। [বা...বৃত্ত্যর্থঃ ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, 'এ 
আশঙ্ক। নিবারণার্থ সত্রে বা শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে । [নম্বন্য...ধর্টতে ] 
যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাঁহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্যয 
অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি? 
গ্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। 
জীবের আত্যস্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন? তাহা বলি- 
তেছি। “সেই এই দেবতা আলোচন|। করিলেন ৮ এই উপক্রমের পন 
বলা হইয়াছে, “জীবরূপী আত্ম! হইয়। অনুপ্রবেশ পূর্রবক-_”। এই শ্রুতি 
আত্মশবের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন। (ইহাছেও 
স্থির হইতেছে যে, পরামাত্্াই জীবরূপে দেহাঁদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন )। 
এতত্তি্ন অন্য শ্রুতিও আঁছে। যথাঁ-হে শ্বেতকেতো ! সে-ই সন্য, 
তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি” এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাহারই 



৮২ বেদীস্তদর্শনম্। [ ৩অ ২গা, 

পপদ্যতৈ। “সেয়ং দেধতৈক্ষত ইত্যুপক্রুম্য 'অনেন জীবেনাত্- 
নানুপ্রবিশ্য* ইত্যাত্মশব্ধেম জীবস্ত পরামর্শাং। “তৎ সত্যং স 
আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেন্ঠো” ইতি চ.জীবায়োপদিশতীম্বরা- 
জত্বম। অতোইহনন্য এবেশ্বরাঁৎ জীব? সন্ দেহযোগাৎ তিরো- 

হিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যে। ভবতি। 'অতশ্চ ন সাস্কল্সিকী জীবন্ত স্বপ্নে 
রথাদিস্থষ্টিসিদ্দর্ঘটতে | . যদি চ সাঞ্ক্পিকী স্বগ্ে সথষ্টিসিদ্ধিঃ 
স্যাৎ নৈবাঁনিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্ন পশ্যেৎ। ন হি কশ্চিদনিষ 
সন্কল্পয়তে | যৎপুনরুক্তং জাগরিতদেশশ্রতিঃ স্বপ্নস্ত স 
খ্যাঁপয়তীতি ন তৎ সাঁম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং স্বয়ং পাকি 

ইুনবিরোধাৎ। শ্রুত্যৈব চ স্বপ্নে রখাদ্যতাবস্ত দর্শিতিত্বাৎ। 
জাগরিতপ্রভববামনা নিমিতত্বাত, স্বপ্নস্ত তক্গুল্যনির্ভীসত্াভি- 
প্রায়ং তৎ। তম্মাদুপপন্নং সপস্ত মায়ামাত্রস্বম ॥ ৬॥ 

পানি 

পাত 

৮ পীািপিস্পীন পাশপপীপ্পিপা পপ? 

জাগ্রতীবাম্মনঃ ্বগ্রকাশত্বমক্ষ টং স্তাৎ প্রাতিতাসিকত্বে কারোর 

দযসক্বেইপ্ার্থাপরোক্ষ্যমাত্মজ্যোতি তর্ধ এবেতি কট সিধ্যতি। তন্মাদেশাদিসাম্য- 

বচনং ্বপ্স্ত জাগ্রত লাভানাভিগ্রায়মিতার্থঃ। ইডি রররপ্রভা। 

ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করি- 
য়াছেন। এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে 
অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন নাঁ হইলেও, দেহযৌগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈ- 
ব্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরম্কৃতজ্ঞানৈঙ্বধ্য--সেই হেতু তিনি 
স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি স্থজন করিতে পারেন না । [যদি চ.". 

মাত্রত্রম্] স্বাপ্সিক সৃষ্টি সঙ্ল্পপৃর্িকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ 
সন্দর্শন করিত ন।। কে আপনার অনিষ্ট সন্কল্প করে? বলিয়াছিলে ধে, 

জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা 
স্থাপন করিবে, বস্তৃতঃ তাহা করিবে না। সত্যতা অভিগ্রায়ে এ সাম্য 

অভিহিত হয় নাই । স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা(সংস্কীর)প্রতব। সেই কারণে 

স্বপ্নকে জাগ্রত্তল্য বলা হইয়াছে। অন্যথা আত্মার স্বয়্প্রকাশতাঁর ব্যাঘাত ও 
শ্রতিকর্তৃক ্ব্রথাদির মিথ্যাত্ব কখন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই 
যে, প্রদর্িত কারণে ম্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে। 



ক] “ভামতী"-টাকাখিত শান্করভাষ্য-সহিতম্। ৮৩ 

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছ তেরাত্মনি চ || ৭ 
. স্বপ্নীবস্থা পরিক্ষিতা । স্থযুণ্তীবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে । 

তদ্দ্রতাঃ হ্ধুপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো। ভবস্তি| কচিৎ শ্রুয়তে 'তদ্ 
য্রেতৎ শ্প্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আস 

ত্দা নাড়ীষু স্যপ্ডে! ভবতি, ইতি । অন্যত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য 
শরীয়তে 'তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে ইতি । তথান্য- 
ত্রাপি মাড়ীরেবানুক্রম্য “তাস্থ তদা! ভবতি যদ] স্বৃপ্তঃ স্বপ্নং 
নকঞ্চন পশ্যতি। অথান্সিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' ইতি। 

ইহ হি নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মানোজীবস্ত স্থযুপ্তাবস্থায়াং স্থানত্বেন শরয়ন্তে। 
তত্র কিমেষাং স্থানানাং বিকল্প আহোম্বিৎ সমুচ্চয়ঃ। কিমতো, যদ্যেবং 
এতদতোভবতি। যদ! নাড়া! বা পুবীতদ্বা স্ুযুপ্তস্থানং তদা! বিপরীতগ্রহণ- 

নিবৃত্বাবপি ন জীবন্ত পরমাত্মভাৰ ইতি। অবিদ্যানিবৃত্বাবপি জীবন্ত পর. 
মাত্বভাবায় কারণাস্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কর্শেব ন তু তত্বজ্ঞানং বিপরীত- 
জ্ঞাননিবৃত্তিমাত্রেণ তন্তোপযোগাঁৎ। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেশ্চ বিনাপি তত্বজ্ঞানং 
নুযুপ্তাবপি সম্ভবাৎ। ততশ্চ কর্মৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন। যথাঃ __কর্ম্ণৈব 

বপ্াবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে। ন্ুযুপ্তি- 
বিষয়ে এই সকল শ্রতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, “যে প্রকারে সুপ্ত 
হয় সে প্রকার এই-__জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ করণ নির্ব্যা- 
পার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মানোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদৈত- 
গ্রায়) হয়, জীব তথন, নাড়ীস্থানগত থাকেন ।” অন্ত স্থানেও নাড়ী অনু- 
ক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, “সেই সকল নাড়ীর দ্বার! প্রত্যবসর্পণ 
পূর্বক পুরীতৎ নায়ী নাড়ীতে শয়ন করেন ।” অন্ত শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের 
পর কথিত হইয়াছে__গ্যখন স্ৃপ্ড হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন 
না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব 
প্রাপ্ত হন।” আবার শ্রত্যন্তরে এইরূপ শুনা যায়--“এই.যে হৃদয়াস্তরস্থ 

* তদভাব; স্বপ্নদর্শনাভাবঃ স্থযুণ্তমিতি যাবং। বর চ নাড়ীধাত্মনি চেতি ভবস্তীতি শেষঃ। ৃ 
কৃতঃ? তক্ছুতেঃ। শ্রাতৌ স্ুযুণ্তপ্য তথাবিধত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড়্যাদীনাং সমুচ্চয় 
উক্ত:।--জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বার আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহ! শ্রুতির দ্বার! 
জানা যাইতেছে। 

১১ 



৮৪ বেদাততদর্শনম্ | [ ৩ম, ২গা, 

তথান্যাত্রাপি “য এষোহিস্তর্থদয় আকাশস্তম্মিন শেতে” ইতি। 
তথান্ত্র “মতা! সোম্য তদ| সম্পন্নে! ভবতি স্বমগীতে| তবতি' 
ইতি। তথা প্রাজ্ঞেনাত্বনা সম্পরিষ্বক্তে! ন বাহং কিন 
বেদ নাস্তরমূ” ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতানি নাড়া 
দীনি পরম্পরনিরপেক্ষতয়৷ ভিম্নানি স্বপ্তিস্থানানি আহো' 
স্বিৎ পরম্পরাপেক্ষতয়ৈকং স্তপ্তিস্থানমিতি। কিস্তাবং 
প্রাপ্তমূ। ভিন্নানীতি। কুতঃ। একার্থত্বাং। ন হ্েকার্থানাং 
কচিৎ পরস্পরাপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ব্রীহ্ষিবাদীনামৃ। নাড়্যা- 
দীনাৈকার্থতা স্থযুণ্তো দৃশ্ঠতে “নাড়ীষু স্যপ্তো ভবতি পুরী- 
ততি শেতে, ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দেশস্ত তৃল্যত্বাৎ। 

তু সংসিদ্িমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ইতি। অথতু পরমাত্বৈব নাড়ী পুরীতং 
সপ্তিদ্বার! নুষুপ্তিস্থানং ততোঁবিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরস্তি মা্রয়া পরমাত্মভাবোপ- 
যৌগঃ। তয়া হি ভাঁবদেষ জীবজদবস্থানৌভবতি কেবলম্। তববজ্ঞানাভাবেন 
সমূলকাঁষমবিদ্যায়৷ অকাষাৎ জাগ্রংস্বপ্রলক্ষণং জীবন্ত ব্যুখানং ভবতি। 
তম্মাৎ প্রয়োজনবত্যেষা বিচাঁরেণেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তমূ। নাড়ীপুরীতং- 
পরমাত্মন্ু স্থানেষু নুষুপ্তস্ত জীবস্ত নিলয়নং প্রতি বিকল্পঃ। যথা বহুষু গ্রাসাদে- 
ঘেকো৷ নরেন্ত্রঃ কদাচিৎ কচিন্নিলীয়তে কদাচিৎ কচিদন্যত্র, এবমেকোজীবঃ 
কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদ্ত্রহ্ষণীতি। যথা নিরপেক্ষ! ব্রীহিযবা 
ক্রতৃমাধনীভৃতপুরোডাশপ্রক্কতিতয়া শ্রুত। একার্থা বিকল্সযস্ত এবং সপ্তমীশ্রত্যা 

আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাঁশে শয়ন করেন।” আবার অন্ত শ্রুতিতে 
অন্য প্রকার গুনাও যায়। যথা-_“হে সৌম্য শ্বেতকেতে। ! সেই সময়ে 
সৎসম্পন্ন (ত্রহ্মসম্পন্ন ) হয়।” “সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক পরিঘক্ত 
(একত্বপ্রাপ্ত) হওয়ায় বাহ ও আস্তর জানিতে পারে না-বিভেদজ্ঞান 

থাকে না।” [ তত্র..-তুল্যত্বাৎ]) এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় 
এই যে, শ্রত্যুক্ত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্-_এগুলি কি পরম্পর নিরপেক্ষরূপে 
বা পৃথক্ পৃথক সুপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে 
ও কথন ব্রন্মে শয়ন করেন? অথবা পরম্পরাপেক্ষরূপে একই স্ুপ্তিস্থান? 
(ভাবার্থ এই যে, জীব কি এঁ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকলে সুপ্ত হন? 
অথবা নাড়ীপথে পুরীতৎ গমন করতঃ ব্রন্ষে শয়ান হন?) পূর্বপক্ষে 
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ননু নৈবং সতি সপ্তমীনির্দেশো দৃশ্টাতে “দতা সোম্য তদা 
সম্পন্দো ভবতি? ইতি। নৈষ দোষঃ। তত্রাপি মপ্ডম্যর্থস্য 
গম্যমানত্বাৎ। বাঁক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষী জীবঃ সছুপস- 
পতি, ইত্যাহ। 'অন্ধত্রায়তনমলব্ন্ধ! প্রীণমেবোপশ্রয়তে। 
ইতি প্রাণশবেন তত্র প্রকৃতস্ত সত উপাদানাৎ। আয়তনঞ্। 
সপ্তম্যর্থঃ। মপ্তমীনির্দেশোহপি তত্র বাঁক্যশেষে দৃশ্ঠতে 
“তি সম্পদ্য নবিছুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি। সর্বত্র চ 

বায়তনশ্রত্যাঁ বৈকনিলয়নার্থাঃ পরম্পরানপেক্ষা নাড়্যাদয়োহপি বিকল্পমন্হ্তি। 
মত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ সমুচ্চয়- 
শ্রবণং তথা তাস্থু তদা ভবতি যদ স্বৃপ্তঃ স্বপ্পং ন কঞ্চন পশ্ঠতি, অথাম্মিন্ 
গ্রাণ এবৈকধ! তবতীতি নাড়ীব্রদ্ষণোরাধারয়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্চ 

বদ্ধ অগাম্মিন্ গ্রাণে ব্রক্মণি সজীব একধ! ভবতীতি বঢনাৎ তথাপ্যাস্্র তদা 
নাড়ীষু স্প্তো ভবতীতি চ পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষযোর্নাড়ীপুরীততো- 

পাওয়া যায়, এ সকল সু্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ শ্বাধীন বা 
তিন্ন। অর্থাৎ বৈকল্পিক। ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে এঁ সকলের একা- 
তা স্থির থাকিতে পারে। যে সকল পদার্থ একার্থ-এক প্রয়োজনের 
নিমিত্ত কথিত-সে সকল পদার্থের পরম্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল দৃষ্ 
হয়। যেমন ত্রীহি ও যব প্রভৃতি । (পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ্রীহিষবের 
উপদেশ, নে নিমিত্ত তাহাঁদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই। উহার! কেহ কাহার 
অপেক্ষা করে না । তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয়। বিকল্প হয় কি না, ত্রীহির 
দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত । ) সেইরূপ, 
শ্রতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেঁথা যাঁয়। নাড়ীতে গমন করেন, 

পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস 
আছে। (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা! যাঁয়, স্ুপ্রিকূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত 
& সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও সুপ্তি 
হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রদ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও 
সুপ্তি হয়।) [ ননু...বিশিষ্যতে ] যদি বল “সতা সৌম্য তদা_-” এ শতিতে 
সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রত্যুত্তরে 
আমরা৷ বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দৌষ হইতেছে না । কেননা, 
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বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং হুযুণ্তং ন বিশিষ্যতে | তশ্মাদে- 
কার্থত্বাক্নীড়্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ ফিঞিৎ স্থান স্বাপা- 
য়োপসর্পতীত্যেবং প্রাণ্ডে প্রতিপদ্যতে--তদভাবো নাী- 
্বাত্মনি চেতি। তদভাব ইতি তম্য প্রকৃত স্বপ্নদর্শনস্তা- 
ভাবঃ শ্ষুপ্তমিত্যর্থঃ। নাড়ীম্াত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি 
নাঁড়্যাদীনি স্বাপায়ৌপৈতি ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ। 
তচ্ছদতেঃ। তথা হি সর্ব্বেষামেষাং নাড়্যাদীনাং তত্র তত্র 
ইপিস্থানত্বং আঁয়তে তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে 
রাধারত্বেন নির্দেশানিরপেক্ষয়োরেবাধারত্বম্। ইয়াংস্ত বিশেষঃ--কদাচিন্নাড়য 
এবাধারঃ কদাচিন্নাড়ীভিঃ সঞ্চরমাঁণস্ত পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চর- 
মাঁণস্ত কদাচিদ্ব্ন্ৈবাধার ইতি সিদ্ধমাধারত্বে নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মনামনপে- 
ক্ষতবমূ। তথা চ বিকন্পোত্রীহিষববদ্বৃহদ্রথস্তরবদ্ধেতি প্রাপ্তম। এবং প্রাপ্ত 
ইভিথীয়তে । জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাঁড়যাদীনি স্বাপাঁয়োপৈতি ন' বিক- 
ল্লেন। অয়মভিসন্ধিঃ-_নিত্যবদায়াতানাং যৎ পাক্ষিকত্বং নাম তাদগত্যন্তরা- 
ভাবে কন্গ্যতে। যথাহুঃ-_ 

ওঁ তৃতীয়! সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত। এ বাক্যের শেষে আছে, “জীব 
আয়তনান্বেষী অর্থাৎ আশ্রয়ান্বেষী হইয়া সতে (ত্রন্মে) উপগত হয়।” 
“অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।» (প্রাণস্মং 
বা ব্রঙ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট 
সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা--“নতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা 
জানে না যে, আমরা সতে অর্থাং বন্ষে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) হই- 
যাছি।” বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম স্বপ্তি 
তাহা সর্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্ষে, সর্বস্থানেই 
সমান, ইতর-বিশেষ নাই )। [তন্মা,..্যাৎ] এ সকল দেখিয়া! বলা যাঁ, 
জীব সুষুণ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাত্মী এই তিনের বিকল্পিত 
বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্বপক্ষের উপর বল! হইয়াছে, 
তদতাব নাঁড়ীতে ও আত্মায় ঘটনা হয়। তদভাব শবের - অর্থ ্বপ্নদর্শনের 
অভাব অর্থাৎ স্বযুণ্তি। তাহা নাড়ী ও আত্মা উতয়সমুচ্চিত স্থানে হয়। 
'অর্থাৎ জীব স্বযুপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী  গ্রডৃতিতে উপগত হুন। 
বিকল্পে অর্থাং কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রতৃতিতে, এরপে 
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হোষীং পক্ষেঃ বাঁধঃ স্যাৎ। নগ্ষেক্ার্ধত্বাঘিকল্পো নাঁড়্যা- 
দীনাং ভ্রীহিষবাদিবদিত্যুক্তমূ | নেত্যুচ্যতে | ন হোকবিভক্তি- 
নির্দেশমাত্রেণৈকার্থত্বং বিকল্পশ্চাপততি। নানার্ঘত্বসমুষ্চয়- 
যোরপ্যেকবিভক্তিনির্দেশদর্শনাৎ। প্রাাদে শেতে পর্্যস্কে 
শেত ইত্যেবমাদিযু। তথেহাপি" নাড়ীযু পুরীততি ব্রদ্মাণি চ 
স্বপিতীত্যেতছুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ | তথা চ শ্রুতিঃ “তান তদ। 
ভবতি যদা স্বপ্তঃ স্বপ্নং নকঞ্চন পশ্বতি অথাম্মিন্ প্রাণ 

এবমেষোইষ্টদৌষোইপি যদ্ব্বীহ্যববাক্ায়োঃ। 

বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্ত! ন বিদ্যতে ॥ ইতি। 
প্রকৃতক্রতুদাধনীভূতপুরোডাশত্রব্যপ্রক্কতিতয়া হি পরম্পরানপেক্ষৌ ব্রীহি- 

। যবৌ বিহিতৌ শরুতশ্চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্কর্তয়িতুম্। তত্র যদি 
 মিশ্রীভ্যাং পুরোডাশোহ্ভিনির্বর্ত্যেত পরম্পরানপেক্ষব্বীহিষববিধাত্ৃণী উভে 
_ অপি শাস্ত্রে বাধ্যেয়াতাম্। ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্ছেতুমর্থতি। সহি 
_ যথাবিহিতান্তঙ্গান্ভিসমীক্ষ্য প্রবর্তমীনো নৈতান্তন্থয়িতুং শকোতি মিশ্রণে 

চান্তথাত্বমেতেষাম্। ন চাঙ্গান্থরোধেন প্রধানাভ্যানোগোসবে উভভে কুর্ধ্যারদিতি- 
বদ্যুক্তঃ। অশ্রুতো হাত্র প্রধানাত্যাসোইঙ্গান্ুরোধেন চ সোইন্াষ্যঃ | ন চাঙ্গ- 
তৃতৈত্ত্রবায়বাঁদিগ্রহান্থরোধেন যথা প্রধানস্ত সোমযাগন্তাবৃত্তিরেবমত্রাপীতি 
যুক্তমূ। সোমেন যজেতেতি হি তত্রাপূর্বযাগবিধিঃ | তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতন্য 
নোমদ্রর্যস্ত সৌমমভিযুণোতি সোমমভিপ্লাবয়তীতি চ বাক্যান্তরান্থলোচনয়া 
রসন্বারেণ যাগসাধনীতৃতস্তেন্বাাছ্যদদেশেন প্রাদেশমাত্রেযুধরবপাত্রেষুগ্রহণানি 
পৃথক্ প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে ন তু সৌমযাগোদ্দেশেনেন্রবায়াদয়োদেব- 
তাশ্চোদ্যন্তে যেন তাসাং যাগনিষ্পত্তিলক্ষণৈকার্থত্বেন বিকল্প স্তাং। ন চ 
গ্রাদেশমাত্রমেকৈকমুর্দপান্সং দশমুদ্টিপরিমিতসোমরসগ্রহণায় কল্পতে যেন 

উপগত হন না। কেন-না শ্রুতি এরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন । নাড়ী, 
পুরীতৎ ও সৎ (ব্রহ্ম) এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত 
আছে। দমে অভিধান যা! সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে 
বাধিত। [নন্বেকার্থতবাৎ...ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিষবার্দির " 
ন্যায় স্ুত্তিক্নপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাদির বিকল গ্রহণ যুক্তিযুক্ত 
নহে। এক বিভক্কির নির্দেশ থাকিলেই যে একার্থ (একগ্রয়োজন ) ও 

বিকল্প হয়, তাহা হয় না। নানার্ঘত। (অনেক প্রয়োজন বা অনেক 



৮৮ যেদাত্তীর্শনম্। ] ৩অ, ২পা, 

এবৈকধা৷ ভবতি* ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্ত চ যুণ্তে 
শ্রাবয়তি | একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণম্য চ ব্রঙ্ধতং সমধি- 

তুল্যার্ঘতয়া গ্রহণাঁনি বিকল্পেরন। ন চ যাবন্মাত্রমেকমূর্দপান্ং ব্যাপ্সোতি 
তাবন্মত্রিং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যেতেতি যুজ্যতে। দশমুষ্টিপরিমিতোপাদান- 
স্তাদৃ্টার্ঘত্প্রসঙ্গাৎ | এবং তদৃষটার্ং ভবেদ্যদি তৎ সর্বং যাগ উপযুজ্যেত। 
ন চদৃষ্টে সম্তবত্যনৃষ্টকল্পন। স্তাষ্যা। তন্মাৎ সকলস্ত সৌমরসন্ত যাগশেষত্বেন 
সং্কারাহত্বাদেকৈকেন চ গ্রহণেন সকলন্ত সংস্কর্ত মশক্যত্বাত্বদবয়বপ্তৈকেন 
সংস্কারে২বযবাস্তরস্ত গ্রহণাস্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদগ্রহণানি সমুস্ঠীয়ে- 
রন্। অতএব সমুচ্চয়দর্শনং দটৈতানধবরযু্যঃ গ্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহাতীতি। 
সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোগ্যুপপদ্যতে । আশ্বিনো দশমে। গৃহতে তৃতীয়ো 
ইয়তে। তথৈবৈজ্বায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহাতীতি। তেষাঞ্চ সমূচ্চয়ে সতি 
যাবদ্যছুদেশেন গৃহীতং তাবৎ তন্তৈ দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিত্যর্থাদ্যাগন্তবৃত্তা। 
ভবিতব্যম্। যদি পুনঃ পৃথকৃকতান্তপ্যেকীক্কত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্দিস্ট ত্যজে- 
রন্ পৃথক্করণানি চ দেবতোদোশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেযুঃ। ন চদৃষ্টে সম্ভবত্যৃষ্- 
কল্পনা স্যায্যেত্যুক্তম। তম্মাৎ তত্র সমুক্ষযন্তাবশ্ঠস্তাবিত্বাদ্গুণাম্থরোধেনাপি 
গ্রধানাভ্যাস আস্থীয়তে । ইহ ত্বভ্যাসকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ পুরোডাশদ্রব্যস্ত 
চানিয়মেন প্রক্কতদ্রব্যে যস্মিন্ কম্মিংশ্চিৎ প্রাপ্ত একৈকা পরম্পরানপেক্ষ 
ব্রীহিশ্রুতির্যব্রতিশ্ঠ নিয়ামিকৈকার্থতয়৷ বিকরমর্হতঃ| ন তু নাড়ীপুরীতৎ 
গরমাত্মনামন্যোন্যানপেক্ষাণামেকনিলয়নার্৫ঘত্বস্তবো যেন বিকল্পোভবেৎ। 
ন হোকবিভক্তিনির্দেশমাত্রেণৈকার্থতা ভবতি সমুচ্চিতানামপ্যেকবিভক্কি- 
নির্দেশদর্শনাৎ। পর্যন্কে শেতে প্রাসাদে শেত ইতি। তক্ার্দেকবিভক্তি- 
নির্দেশিস্তানৈকাস্তিকত্বাপ্ন্যতোবিনিগমনা! বক্তব্যা। সা চোক্তা ভাষারতা 

উদ্দেস্ত ) ও সমুচ্চয় (যদ্দারা একই কার্য ছুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ ) 
এই উতয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখ! যাঁয়। প্রাসাঁদে শয়ন করে 
ও গর্ধ্যক্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় (খন প্রাসাদে, কখন পর্যযস্কে, 
এরূপ বিকল্প নহে ) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রন্ধে স্ৃণ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয় 
হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা! সঙ্গত। শ্রুতিও নুযুণ্ধিতে নাড়ীর ও গ্রাণের (বন্ধের) 
সমূচ্চয় শুনাইয়াছেন। যথা_“ঘখন সেই নাড়ীসমূহে ' থাকেন তখন 
সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই গ্রাণে (পর- 
মাত্বায় ) একীতৃত হন।” এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয 
অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রতিস্থ প্রাণশষ যে ব্রদ্ষের বোধক, তাহা 



৭) ] প্ভামতী”-চীকাঘিত-শাক্করভাষা-সহিতস্। ৮৯ 

গতং 'প্রাণস্তথানুগমাদ” ইত্যত্র | .যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব 
নাড়ীঃ স্প্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি “আহ্ তদা নাড়ীমু হণ্ডো 
তবতি, ইতি তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্বস্ত ব্রন্ণোহপ্রতিষে- 
ধান্নাড়ীঘারেণ ত্রহ্ষণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি 
নাড়ীযু সপ্তমী বিরুধ্যতে। নাড়ীতিরপি ব্রদ্ষোপসর্পন্ সপ্ত 
এব নাড়ীযু ভবতি। যে! হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি গত এব 
স গঙ্গায়াং ভবতি। অপি চাত্র রশ্যিনাড়ীদ্বারাত্বকস্ত ত্রদ্ষ- 

লোকমার্ঠন্ত বিবক্ষিতত্বান্নাডীস্তত্যর্ং স্থপ্তিসক্কীর্ভনমূ | নাড়ীষু 
্থপ্তো ভবতীত্যুক্ত। 'অতত্তং ন কণ্চন পাপ্না স্পৃশতি' ইতি 
ক্রবন্ নাড়ীঃ প্রশংসতি। ব্রবীতি চ পাপ্যম্পর্শাভাবে হেতুং 

্ত্রাপি নিরপেক্ষ। ইব নাঁড়ীঃ স্ুপ্িস্থানত্বেন শ্রাবয়তীগ্ত্যাদিনা। সাপেক্ষ- 
শ্রত্যন্থরোধেন নিরগেক্ষশ্রতিরনেতিব্েত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। নন যদি 
রদ্ধৈ নিলয়নস্থানং তাবনমাত্রমুচ্যতাং কৃতং নাড়[পন্যাসেনেত্যত আহ্-. 
“অপি চাত্রেতি”। অপিচেতি সমুচ্চয়ে ন বিকরে। এতছুপপত্তিসহিতা 

'প্রীণন্তথানগমাৎ” সুত্রে পাওয়া গিয়াছে । [ যত্রাপি-"ভবতি ] যে শ্রুতিতে 

নাড়ী ঘিরপেক্ষ (ভিন্ন বা" স্বত্ত্ব) স্প্রিস্থান বলিয়! প্রতীত হয় যথা-- 
«সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন 

ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রত্যান্তরপ্রসিদ্ধ 

বন্ধের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্বক ব্রন্গে গিয়া সুপ্ত হন। 
এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ--নাড়ীপথে ব্রক্ষে উপ- 

নর্পত (অবস্থিত ) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে 
যায়, অবশ্ঠই তাহাকে গঙ্গাগত বল! যাঁয়। [অপি চাত্র."'ইত্যর্থঃ ] এ নকল 
শ্রুতির এ তাৎপর্যও হইতে পারে ষে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়্যাকার রশ্মি 

অথব! রশ্িসন্বদ্ধ নাঁড়ীরূপ পথ | * সেই কারণে নাড়ীর প্রশংসার্থ এরূপ 
না়ী স্থপ্রির কথন হইয়াছে। শ্রুতি “নাড়ীতে সপ্ত হন” এই কথার 

* মনুষ্যের শিরঃকপালে একটা ুঙ্্ম ছিন্র আছে, তাহার নাম বর্ধরন্ধা। এ ব্দ্ধরদ্ধ, দিয়া 
সর্বদাই হুঙ্নাড়ীসদশ জো]তি; নিঃস্থাত হইতেছে। দেই জ্যোতিরধয় নাড়ী শূরধ্যলোক পর্যাস্ত 
পর্ণ করিতেছে (হ্র্্যকিরধম্পর্শ বারা )। যোগীর! প্রাণত্যাগ পূর্বক এই ব্রন্গরন্থা দিয়া নাড়ী 

গখে গরলোকগামী হন, হইয়া হ্যা ক্রমে ব্রদ্ধলোক গমন করেন। 



৯০ বেছান্বদর্পনদূ। [৩অ, ২পা, 

“তেজমা হি তদ! সম্পঙ্গে! ভবতি”*ইতি.। ভেম্বসা। নাড়ীগতেন 
পিস্তাখ্যেনাভিব্যাগ্তকরণো! ন বাহান্ বিষয়ানীক্ষত ইত্যর্থঃ। 
অথব! তেজস। ইত্তি ত্রদ্ষণ এবাং নির্দেশঃ। ভ্রত্যস্তরে 
'্রদ্ধৈব তেজ এব' ইতি তেজংশকত্য,ব্রজ্ণি প্রযু্ত্বাৎ । 
্রহ্মণা হি তদা সম্পন্নো৷ ভষতি নাঁচীদ্বারেগ অতন্তং ন.কশ্চন 
পাপ্না ম্পৃশতীত্যর্ঘঃ | ব্রদ্মসম্পত্তিশ্চ পাপ্ম্পর্শাভাবে 
হেতুঃ সমধিগতঃ। সর্ব পাপ্নানোহতো নিবর্তস্তে । অপহত- 

পূর্োপপত্তিরর্থসাঁধিনীতি। মার্গোপদেশোপযুক্তানাং নাড়ীনাং স্তত্যর্ঘমতর 
নাড়ীঙ্থীর্ভনমিত্যর্থ: | পিত্রেনীভিব্যাপ্তকরণো৷ ন বাগ্ান্ বিষয়ান্ বেদেতি 
তত্বারা স্বখছুঃখাভাবেন তৎকারণপাপ্যাদর্শনেন নাড়ীস্রতিঃ । যদা তু'তেজো- 
ব্রহ্ম তদা স্ুগমম্। অপি চ নাড়্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্তোপাধ্যাধার এব ভবতী- 
ত্যয়মর্থঃ। অতভ্যুপেত্য জীবস্তাথেয়ত্বমিদমুক্তমূ। * পরমার্থতত্ত ন জীবস্তাধেয়- 
ত্বমন্তি। তথাহি-_নাড়্যঃ পুরীতদ্। জীবস্তোপাধীনাং করণানামাশ্রয়ঃ। জীবস্ত 
্রঙ্গাব্যতিরেকাৎ শ্বমহিমপ্রতিষ্ঠ:। ন চাপি ব্রহ্ষজীবস্তাধারস্তাদাত্ব্যাদ্বিকল্য 
তুব্যতিরেকং ব্রদ্ষণ আধারত্বমুচাতে জীবশ্প্রতি। তথ! চ ু্যুপ্তাবস্থায়ামুপা- 
ধীনামসমুদাচারাজ্জীবন্ত ব্ধাত্মত্বমেব ব্রক্মাধারত্বং ন তু নাড়ীপুরীতদাধারত্বম। 
তছুপাধিকরণমাত্রাধারতয়া তু স্ুযুপ্তদশারস্তায় জীবস্ত নাড়ীপুরীতদাঁধারত্বমিত্য- 

পর "সেই কারণে কোনও পাপ তাহাকে স্পর্শ করে নণ” এইরূপ বলিয়া 

নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাগন্পর্শ হয় না তাহাও 
বলিয়াছেন। যথা-“সেই কালে তিনি তেজঃসম্পন্ন হন।” অভিপ্রায় 

এই যে, নাড়ীগত পিত্বনামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্জিয় সমুদায় অভিতৃত 
হয়, সেই কারণে দে আর বাহিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। 
অর্থাং বিশেষ বিজ্ঞান-রহছিত হয়। অথব! এরূপ বলিতেও পার যে, 

তেজঃ শবে ব্রদ্ধ, নাড়ী সঞ্চরণ করিতে করিতে তাহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ 
একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
(ছ্বৈত বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃশবের ব্রঙ্ষার্থতা শ্রত্যন্তর প্রসিদ্ধ । 
দেখ, “বন্ধই তেজ” এই শ্রুতিতে ব্রন্মে তেজঃ-শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
[রঙ্গ ''শ্রতিভ্যঃ] পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্ষসম্পন্ন হুওয়া। 
্ষপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথ্য প্যেহেতু এই 



১] “ভামতী*-টীকািত-পানয়সাষ্য-লহিতম্ | ৯১ 

পাপন স্থেষ করশ্মালৌকঃ ইত্যাদিশরতিভ্যঃ। এবঞচ লতি 
প্রদেশাস্তরপ্রসিদ্ধেন ক্রন্ষণা সুততিস্থানেনানুগগতো৷ নাড়ীনাং 
য়ঃ সমাশ্রিতো। ভবতি | তথ! পুরীততোহপি ব্রহ্মপ্রীক্রিয়ায়াং 
স্কীর্তনাতৎ তদমুগুণমেব স্ৃপ্তিস্থানত্বং বিজ্ঞায়তে। “য এযো- 
স্তর্থদয় আকাশস্তন্মিনূ শেতে' ইতি হৃদয়াকাশে স্বপতিস্থানে 
প্রকৃতে ইদমূচ্যতে পুরীততি শেতে” ইতি। পুরীতদ্দিতি 
ঘায়পরিষেষ্টনমুচ্যতে, তদস্তর্বর্তিন্যপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ 

ক্যতে পুরীততি শেত ইতি বস্তমূ। প্রাকারপরিক্ষিপ্েইপি 
হিপুরে বর্তমানঃ প্রাকারে বর্তত ইত্যু্যতে। হৃদয়াকাশম্য 

 চত্রঙ্ষত্বং সমধিগতং হর উত্তরেত্যঃ ইত্যত্র। তথা নাড়ী- 
 পুরীতৎসমুচ্চয়োখপি “তাতিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে' 

ব্রন্ধলোক নিশ্পাপ--সেই হেতু সমুদয় পাপ তীহা হইতে নিবৃত্ত হয়।” 
এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে । [ এবঞ্চ.''ইত্যত্র ] তাহাতে দিদ্ধান্তলাভ 
হয় যে,প্রদেশীস্তর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই স্বপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অনুবল (দ্বার- 
স্বরূপ) মাত্ব। অপিচ, ব্রহ্গের প্রস্তাবে পুরীততের কথন থাকায় জান! যায়, 
পুরীতৎ স্ুধিস্থানটা ব্রন্মেরই অনুগ্তণ (ক্রহ্ম গমনের উপায়)। “এই যে, 
হায়াস্তর্র্তী আকাশ, জীব এই আকাশে সুপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে 
হৃাঁয়াকাশকে স্ুপ্িস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে এ গ্রস্তাবেই 
বলিয়াছেন «পুরীততে শয়ন করে ও সুপ্ত হয়।” পুরীতৎ শবে হৃদয়বেষ্টন। 
যে তম্মধ্গত আকাশে শয়ন করে, অবশ্ঠই বলা যায় সে পুরীতত্তে 
শয়ন করে। যে প্রাচীরপরিবেষ্টত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বল! 
যায়, মে প্রাকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকাশ-শবে ব্রহ্ম, ইহ! “দহর 
উত্তরেভ্যঃ* শুত্রে পাওয়া গিয়াছে । [ তথা..স্থানম্] “নাড়ীর দ্বার! প্রতি 
গমন করে, করিয়া পুরীততে সুপ্ত হয়।” এই শ্রতিতে একত্র কথন হেতু 
নাড়ীপুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না। সতের ও 
গ্রাজ্জের ব্রহ্মত৷ সর্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সৎ শবে ও প্রান্ত 
শব্ষে ব্রহ্ম বুঝায়। এ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্গ, এই 
তিনই স্বপ্তিস্ান বলিয়। কথিত 'হইয়াছে সত্য; কিন্ত তন্মধ্যে নাড়ী ও 
মি এই ছুইটা স্বপিস্থান ব্রন্ধপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ । বস্তুতঃ ব্্ধই সুপ্তির 

১৭ 



নই বেদান্বার্শনম্। [ ৩অ। ২গ, 

ইত্যেকবাক্যোপাদানাদবগম্যতে | সংগ্রাজ্জয়োশ্ট প্রসিদ্ধামেষ 
রহ্াত্বমেতাস্থ শ্রুতিযুত্রীণ্যেব স্বপ্তিস্থানাঁনি সন্থীপ্তিতানি 
নাঁড়্যুঃ গুরীতদ্ত্রন্ম চ ইতি। তত্রাপি চ দ্বারমাত্রং নাড়যঃ 
পুরীতচ্চ। ব্রদ্ৈব ত্বেকমনপায়ি স্বপ্তিস্থানমূ। অপি চ 
গাড়ুঃ পুরীতদ্ব৷ জীবস্টোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রীশ্য 
করণানি বর্তৃন্ত ইতি। ন হ্থযিপাধিসন্বন্ধমস্তরেণ স্বত এব 
জীবস্যাধারঃ কশ্চিৎ সন্ভবতি ব্রহ্মাব্যতিরেকেন স্বমহিমিগ্রতি 
তিতত্বাৎ। ত্রদ্ধাধারত্বমপ্যন্ত হ্ৃযুণ্তেনৈবাধারাঁধেয়ভেদাতি- 
প্রায়েণোচ্যতে কথং তহি তাদাত্্যাভিপ্রায়েণ যত. আহ “সততা 
সোম্য তদ। সম্পন্ন! ভবতি স্বমপীতো। ভবতি” ইতি | স্বশ- 
বেনাত্নীভিলপ্যতে | স্বরূপমাপন্নঃ স্ুযুপ্তো৷ ভবতীত্যর্থঃ। 
অপি চ ন কদাচিজ্জীবস্ ব্রহ্মণা সম্পতিরনাস্তি স্বরূপস্তান- 
পায়িত্বাৎ। সপ্নজাগরিতয়োস্ত,পাধিম্পর্কবশাৎ পররূপা- 

তুল্যার্থতয়া ন বিকল্প ইতি। “অপিচ ন কদীচিজ্জীবস্তোতি”। ওৎসর্ণিকং 
্স্বরূপত্বং জীবস্তাতি জাগ্রংস্বগ্রদূশারূপেইপবাদে স্যুপ্তাবস্থায়াং নান্যথ- 

ঘআনপায়ী (অনশ্বর) মুখ্য বা অদ্বিতীয় স্থান। [অপিচ...ভবতীত্যর্থঃ ] আরও 
দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতৎ-ই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার 
বলিয়! স্বীকার্য্য হইবে অবশ্থই তাহাতে ইন্দিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক। 
ফিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসস্তব। কারণ, জীব 
উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্ধাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ( বির" 
জিত)। (অভিপ্রায় এই যে, স্থুযুপ্তিত্তে উপাধির লয় হয়, সুতরাং ব্রন 
ব্যতীত অন্য কিছু--পুরীতৎ অথব! নাড়ী মুখা স্বততিস্থান হইতে পারে ন1)। 
বলিতে গার যে, জীবের ব্রন্ধাধারত্বও সম্ভবে না । কেন-না, যে জীব, সেন 
রহ্ষ। অথচ স্বধুপ্তিতে আধারাধেয় ভাবের ভেদ কখন দৃষ্ট হয়। দে 
ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ত্য-শ্রতির গতি কি হইবে? তাদাত্্য ব 
অভেদ-শ্রুতি যথা-“হে সৌম্য! জীব সেই সময়ে সতের (ক্রদ্দের) 
সম্ভিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয়।--স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সুণ্ড হয়। 
[ অপিচ...ইত্যযুক্তম] অন্য কথা এই যে, যাঁছা যাহার স্বরূপ তাহা তাং 



৭, ] “ভামতী”-ীকান্বিত-শাঙ্করভাষা-সহিতম্। নিও 

পতিমিবাপেক্ষ্য তছুপশমমাত্রাৎ হৃযুণ্ডে স্বরূপাপতির্বি- 

বক্ষ্যতে। অতশ্চ স্বৃষুপ্তীবস্থায়াং কদাচিৎ সত সম্পদ্যতে 

কদাচিৎ ন-সম্পদ্যত ইত্যযুক্তমূ । অপি চ স্থানবিকৃল্লাভ্যুপ- 

গমেহপি বিশেষবিজ্ঞানৌপশমলক্ষণং তাবৎ হবযুপ্তং ন কচি- 
দ্বিশিষ্যযতে তত্র সতি সম্পন্নস্তাবদ্ধেকত্বাৎ ন ঃবিজানাতীতি 

যুকতং তিৎ কেন কং বিজানীয়াং ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীযু 

পুরীততি চ শয়ানন্ত ন কিঞ্চদবিজ্ঞানে কারণং শক্যং 

বিজ্ঞাতুং ভেদবিষয়ত্বাৎ ত্র বান্যদিব স্াৎ তত্রান্মোইন্তযৎ" 
++ রি: টা 

রিতুং শক্যমিত্যর্থ) | অপিচ যেইপি স্থানবিকল্পমাস্থিফত তৈরপি বিশেষ- 
বিজ্ঞানোপশমলক্ষণী সুযুপ্তযবস্থাঙ্গী কর্তব্যা। ন চেয়মাত্মতাদাত্ম্যং বিন! নাড়্যা- 

দিষু পরমাত্বব্যতিরিক্তেযু স্থানেযূপপদ্যতে | তত্র হি স্থিতোহ্যং জীব আত 

বাতিরেকাভিমানী সন্নবস্ঠং বিশেষজ্ঞানবান্ ভবেৎ। তথাহি শ্রুতিঃ খেত্র 

বান্যদিৰ স্তাত্তত্রান্যোন্যত্ধ্প্তে'দিতি। আত্মস্থানবেত্বদোষঃ | ঘেত্র তব 

সর্বমা্মৈবাতৃৎ তৎ কেন কং গত্ঠেদ্বিজানীয়া+দিতি শ্রুতেঃ। তল্মাদপ্যাত্ব 

স্থানত্বস্ত দ্বারং নাঁড়যাদীত্যাহ-_“অপি চ স্থানবিকল্লাভ্যুপগমেহপী”তি। অত্র 

হইতে চ্যুত হয় না বলিয়। যে কোনও কালে জীবের বক্ত্গ্রাপ্তি 
হওয়! নাই, এমত নহে। স্বপ্নে ও জীগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায় 
পরকূপাঁপত্তির স্তাঁয় থাকেন, কিন্ত সুযুপ্তিতে তাহার উপশম (অভাব )'হয়। 

তাঁহাই ত্াহাঁর স্বরূপ গ্রাপ্তি ও সংমম্পন্ন হওয়। এবং তাহাই শ্রুতির 

বিবক্ষিত। অতএব, সুষুপ্তাবস্থায় কখন সংসম্পন্ন ও কখন সংসপ্পার 

নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত। ( যখন নাড়ীতে ও পুরীততে 

সুপ্তি, তখন সংসন্পন্ন নহেন ) [ অপিচ..শ্ুতেঃ ] ইচ্ছা হয় স্থানবিকর 
। (হয় নাড়ী স্থানে না হয় পুরীততে সুপ্তি হয় ইহা) স্বীকার কর, 
কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞাননিবৃত্তিরপ নুষুণ্তির বিশেষ (ভেদ) হইবে 
না। সর্বত্রই একত্ব ও সৎসম্পন্ততা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রহিত হয়, 
ইহাই যুক্তি ও শ্রতি উতয়সিদ্ধ | শ্রুতি যথা--সে সময়ে কেকি 
দিয়া কি দেখবে?” ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে ( হায়বেটনো+ 
স্তরে)।শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, ততপ্রতি কোন কারণ 
নাই। আম্ম্মবৈকত্ব ব্যতীত অন্ত সমন্তই ভেদের বিষয়--ভেদ 'জানের 



৯৪ বেযাস্তারশনম্ | [ ৩অ,.২প 

পাশ্থেখ ইতি শ্রচতেঃ। ননু ভেদবিষয়স্তাপ্যতিদুরাদিকারণ 
মবিজ্ঞানে স্যাং। বাঢ়মেবং স্তাৎ যদি: জীবং স্বতঃ পরিচ্ছি- 
ম্নোইভ্যুপগ্রম্যেত যথা বিজ্ুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন গশ্ব- 
তীতি ন তু জীবস্তোপাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদো৷ বিদ্যুতে । 
উপাধিগতমেবাতিদুরাদিকারণমবিজ্ঞান ইতি যচ্্যচ্যেত, তথা 
প্যুপাধেরুপশাস্তত্বাৎ সত্যে সম্পন্ন! ন.বিজানাতীতি 
যুক্তমু। নচ বয়মিহ তুল্যব নাড়্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদ- 
য়ামঃ| ন হি নাড়্যঃ স্বপতিস্থানং পুরীতচ্চেত্যনেন বিজ্ঞানে 
কিঞ্চিৎ ' প্রয়োজনমন্তি। ন হোতঘিজ্ঞানগ্রতিবদ্ধং ফলং 
চোদয়তি--“নম্থু ভেদবিষয়স্তাপী”তি। ভিদ্যত ইতি ভেদঃ। ভিদ্যমান- 
হ্যাপি বিষয়স্তেত্যর্থঃ। পরিহরতি--“বাঢ়মেবং স্তাদি*তি। ন ভীবজ্জীবস্তাস্তি 
স্বতংপরিচ্ছোন্তস্ত বর্ধত্বত্বেন বিভূত্বাৎ। ওপাঁধিকে তু পরিচ্ছেদে যত্রো- 
পাধিরসন্নিহিতন্তন্মাত্রং ন জানীয়ান্ন তু সর্বমূ। ন হৃসন্লিধানাৎ স্মেরুম- 
বিদ্বান দেবদত্বঃ সন্লিহিতমপি ন বেদ। তন্মাৎ সর্বববিশেষবিজ্ঞানগ্রত্যন্তমর়্ী 
ুযুণ্তিং প্রসাধয়তা তদন্ত সর্ধোপাধাপসংহারে! ব্তব্যঃ। তথা চ সিদ্ধমস্ত 
তদা রধাত্বত্বমিত্যর্থ:। গুণপ্রধানভাবেন সমূচ্চয়ে ন সমগ্রধানতয়াগ্রেয়াদি- 
বদদিতি বদন্ বিকল্পমপ্যপাকরোতি। পন চ বয়মিহে*্তি। স্বাধ্যায়াধ্যয়ন- শালা লু লু. 
স্থান। শ্রতিও বলিয়াছেন, “আত্মা যে-সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন বা. 
হন সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন ।” [নন ভেদ...যুক্তম ] যদি 
বল, দ্বেতান্তানের প্রতি দুরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দুরত্বাদি দোষেই 
স্বৈত অজ্ঞাত" থাকিতে গারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে; 
পরস্থ জীবের সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক নহে। বিষুমিত্র দূরদেশে, সে জন্য 
দে আপন গৃহ দেখে না। কিন্তু জীব সেয়প দুরবর্থী নহে। জীবের 
স্বদধে নিয়ম এই যে, দৃহ্ঠ হইতে যে দষ্ঠার দূরবর্ধিত্ব তাহা ওপাধিক। 
কেন-না, জীব, হ্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে) উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যদি 
উপাধিনিষ্ঠ দূরতা ভাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর, তাহা 
হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিতন্থলে উপাধি নাই। উপাধি উপশান্ত 
হইয়াছে, মতরাং সংসম্পনন (ব্ষসম্পন্ন) হওয়ায়, ্বৈতাডাববশভ;ই 
কালে ঘৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভোজ্ঞান থাকে দ|। [ন চ...ঘুপতিস্থানয় 
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কিঞিগ শরীয়তে | নাপ্যেতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কন্যচিদঙ্গমুপ- 
দিশ্ঠাতে । ব্রহ্ম ত্বনপাি স্বপ্তিস্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ 
তেন ভু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনমন্তি। জীবস্থয ব্রঙ্গীত্বত্বাবধারণং 
সবপ্নজাগরিতব্যবহীরবিমুক্তত্বাবধারণঞ্চ। তল্মাদাত্বৈব হুপ্ডি- 
স্থানম্ ॥ ৭॥ | 

অতঃ প্রবোধোইম্মাৎ ॥ ৮॥% 
যন্মাঙ্চাস্ৈব সপতিস্থানমত এব কারণাৎ নিত্যবদেবাই- 

স্নাদাত্বনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে | কুত এতদাঁগাদি- 

বিধ্যাপাদিতপুরতার্ঘতস্ত বেদরাশেরেকেনাপি বর্ণেন নাপুরুযার্থেন ভবিতুং 
যুক্তম্।' ন চ ন্ুযুপ্তাবস্থায়াং জীবন্ত শ্বর্ূপেণ নাড়্যাদিস্থানত্বপ্রতিপাদনে 
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং বহ্গতৃয়গ্রতিপাদনে ত্বস্তি। তন্মান্ন সমগ্রধানভাবেন 
সমুচ্চয়ো নাপি বিকল্প ইতি ভাবঃ। নীতার্থমন্যৎ । 

কিঞ্চ ব্রন্মণঃ সকাশাজ্জীবন্তোখানশ্রতেরক্েব সবৃুপরিস্থানমিত্যাহ স্ত্র- 

শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়ত৷ মুখ্যরূপে গ্রতি- 
পাদন করি না। কেন-না, নাড়ী্বপ্তিস্থান? কি. পুরীতৎ সুত্তিস্থান? 
ইহা জানিবার অন্নমান্রও প্রয়োজন নাই। তত্িজ্ঞানের কোনরূপ ফলও 
নাই এবং তাহা কোন ফলগ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে। একমাত্র ব্রহ্গই 
অনপায়ি স্ুপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই 
জানিবার প্রয়োজন । উহাতে জীবের ব্ন্ধাত্বতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রথ 
ব্যবহার হইতে তিনি যুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই হুই প্রর়োজজ সিদ্ধ হয়। 
এই সকল কারণে শ্বীকার্য্য হয়, আত্মাই স্পিস্থান। 

যেহেতু আস্থাই নুধিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে শ্রুতি লুহুপতা- 
ধিকারে নিত্য নিয়মিত্রূপে আত্ম. হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রং জাবস্থা।) হওয়া 
উপদেশ করিয়াছেন। «এ সকল আবার কোথ| হইতে ॥আমিল 1” এই 
রশ্নের প্রত্যত্র প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন “যেমন অগ্পি হইতে স্ষু ক্ষ 

* অত; অন্মাং কারণাং আক্মনঃ, হুধিষ্থানত্বাদিত্যর্ঘঃ। অন্নাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ 
গাদিতি যোজনা ।-_-যেহেতু আব্াই ন্বতিস্থান--আক্াতে (আপনার শ্বরূণে ) দুপ্ত হয়, সেই 
হেতু আতা! হইতেই প্রবৃদ্ধ বা! উিত হয়। 



৯৬ : বেছান্ধদর্শনস।.. | ৬, ২গা, 

ত্যস্ত প্রশ্নন্য প্রতিবচনাবসরে “ধাগ্নেঃ ক্ষুদ্র! বিস্ফ,লিঙ্! 
বুাচ্চরস্তেবমেবৈতন্মাদাত্বনঃ সর্বে প্রাণা ইড্যাদি। “সত 
আগম্য ন বিছুঃ সত আগচ্ছামহে? ইতি চ।  বিকল্প্যমানেষ 
তু স্বষুপ্তিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ 'প্রতিবুধ্যতে কদাচিৎ 
পুরীততঃ কদাচিদাত্মন ইত্যশাসিষ্যৎ। ০০ তু 
তুপ্রিস্থানমিতি ॥ ৮ ॥ 

স এব তু কর্মস্মৃতিশববিধিভাং ॥ ১। 
তম্তা; পুনঃ সৎসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং য এব সৎ- 

সম্পন্ন; ম এব প্রতিবুধ্যতে উতান্যে। বেতি চিন্ত্যতে । তত্র 

কার?__অতঃ প্রবোধ ইতি। নাড়ীপুরীততোঃ কাপুযুখানাপাদনত্বাশ্রবণাং 
ন স্ুপ্িস্থানমিত্যর্থঃ | তন্মাছুপাধিলয়ে জীবন্ত ব্রঙ্গাতেদাঁদৌপাধিক এব ভেদ 
ইতি বিবেকাদাকার্থাভেদসিদ্ধিরিতি স্থিতম্। ইতি রত্বপ্রভা। 

যদ্যপীশ্বরাদভিন্নো! জীবস্তথাপ্যপাধ্যবচ্ছেদেন ভেদং বিবক্ষিত্বাইধিকরণা- 
স্তরারস্তঃ। স এবেতি ছুঃসম্পাদমিতি স বান্তে! বেতীশ্বরোবেতি সম্ভবমাত্রে- 

 ক্ষলিঙগ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্রিয়) 
বহিরাগত হয়।” ইত্যাদি। “সৎ (ত্রহ্ধ) হইতে আসিয়াও জানিতে 
পারে না যে আমরা সং হইতে আসিয়াছি।” ইত্যার্দি। [বিকল্প্য-.. 
হ্বানমিতি ] সুস্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, পৃথক পৃথক হইত (কখন 
হয় নাড়ী, কখন পুরীতৎ হইত ), তাহা হইলে শাস্তও বলিতেন যে, ৰখন 

নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উখিত হয়, কখন বা পুরীতৎ হইতে 
প্রবন্ধ ইয়,ভীখত' হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহ!' বলেন নাই । অতএব, আত্মাই 
সুপ্িস্থান, ইহা অশংসয়িত সিদ্ধান্ত । 

বল! হইল, জীব সুযু্তিতে সংসম্পর হয় অর্থাৎ ব্রঙ্গের সহিত্ত এক 
হইয়া! যায়, এবং পুনর্বার তাহা হইতে উখিত ব। গ্রতিবুদ্ধ হয়। এই 

'স্থানে প্রশ্ন এই যে, যে সংসম্পন্ন হয় সে-ই কি প্রতিবৃদ্ধ হয়? অথবা 
' অন্য কেহ হয় ?পূর্বপক্ষে পাওয়! যায়, অনিয়ম--তাহার কোন নিয়ম 

* যঃ সংসম্পননঃ স্তাৎ স এবোখিতঃ প্রতিবুদ্ধোবা স্যার্গিতি বর্ণানন্ৃত্যাগিভি্ষিজ্ঞায়তে। 
কর্মপোহমুন্মরণাৎ শবাৎ (পদ; শান্ত্রং) বিদ্যাবিধেশ্চেতি বিভাগঃ ।--যে মৎসম্পন্ধ. হা. 
গরমাত্বায় একীভূত বা! লীন হয়, সে-ই উদিত হয়। অঙ্গ কেছ নূতন হস্কনা। . 
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প্াপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি। কুতঃ1 যদা হি জলরাশো 
কশ্চিজ্জলবিল্দঃ প্রক্ষিপ্যতে জলরাশিরেব স তদা ভবতি। 
পুনত্তছুদ্ধরণে ম এব জঙল্গবিন্দুর্ভবতীতি ছুঃসম্পাদমূ। তদ্বৎ 
মুপ্তঃ পরেণৈকত্বমাপন্নঃ ' সম্প্রপীদতি ন স এব পুনরুথাতুম- 
£তি। তম্মাৎ স এবেশ্বরো বান্যো। ঘা জীবঃ প্রতিবুধ্যত 
ইত্যেব প্রাপ্ত ইদমাহ। স এব তু জীবঃ সপ্ত স্বাস্থ্যং গতঃ 
পুনরুত্তিষ্ঠতি নাম্যঃ। কম্মাৎ। কর্মানুস্থৃতিশব্বিধিত্যঃ | 
বিভজ্য হেতুন্ দর্শযরিষ্যামি। কর্তদশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ 
এবোথাতুমরতি নান্যঃ ।' তথ। হি পূর্বেছ্যরনুষ্ঠিতস্ত কর্ম্মণো- 
ইপরেছ্যঃ শেষমন্ুতিষ্ঠন্ দৃশ্ঠতে। নচান্যেন সামিকৃতস্য 
কর্ম্মণোহন্যঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্তিতৃমহত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। তম্মা- 
দেব এব পূর্ব্রে্যরপরেছ্যুশ্চৈকস্ত কর্ম কর্তেতি গম্যতে | 

গোপগ্যাসঃ| ন হি তন্ত শুদ্বমুক্তস্বভাবন্যাবিদ্যাকুতব্যুখানসস্তবঃ | অত এব 
বিমর্শাবসরেহস্তান্বপন্তামঃ ৷ যদ্ধি দ্বহাদিনির্বর্ভনীয়মেকম্ত পুংসশ্চোদ্দিতং 
কর্ম তন্ত পূর্বেছ্যরন্ুষ্টিতস্তাস্তি স্বৃতিৰ্িতি বন্তব্যেইন্থুঃ গ্রত্যভিজ্ঞানস্থচনার্থঃ। 

নাই। কেন? তাহা বলিতেছি। [যদী...মাহ ] যখন কোন জলরাশিতে 
বিদ্দপরিমিত জল প্রক্ষিণ্ত হয়, তখন সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিসম্পন্প হয় 
অর্ধাং জলরাশি হইয়াই যায়। পরে যদি সেই জলরাশি হইতে জলবিদ্দু 
উঠান যায়, তাহ! হইলে সে জলবিন্দু - যে জলবিনদ পূর্বাপ্রক্ষিণ্ত সেই জলবিল্মু, 
অন্য জঙলবিদ্দু নহে, তাহা নিশ্চয় কর! দুঃসাধ্য । অর্থাৎ সে জলবির্দ' উঠে 
না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, স্ুযুপ্ত জীব সংমম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার 
সহিত একীভূত হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ বা পুনর্জাগ্রং ( উথান) 
আইসে, তখন, যে সুপ্ত হইয়াছিল সে-ই যে গ্রতিবুদ্ধ বা উত্থিত হয়, 
তাহা হয় না। এই পূর্বৰ্পক্ষের সমাধানার্থ এই হৃত্র (স এব--ইত্যাদি ) বল 
হইল। [সএব..দর্শয়িষ্যামি ] সেই জীবই অগ্রে সুপ, পরে স্বাস্থ্যলাভ 
করিয়া পুনঃ প্রবৃদ্ধ বা পুনরুখিত হয়। অন্য অভিনব কেহ উখিত হয় না। 
তত্প্রতি হেতু কর্ম, অস্থম্মরূণ, শব ও বিধি (কর্মের ও উপাসনার 
বিধান)। এই সকল হেতু বিভাগপূর্বক দর্শিত হইতেছে। [ কর্ম... 
গম্যতে ] যেহেতু কর্মের শেষ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেই হেতু 
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ইতশ্চ ষ এবোতিষ্ঠতি যৎকারণমতীতে হহন্যহমদোহদ্রাক্ষ- 
মিতি পূর্ববানুডৃতস্য পম্চাৎ ন্মরণমন্যান্তোখানে নোপপ* 
দ্যতে। ন হগ্যদৃষটমন্যোইমুস্ম্ত,মর্থতি। 'সোহহমন্মি, ইতি 
চাত্সানুম্মরণমাত্বাস্তরোথানে নাবকল্পতে | শবেত্যশ্চ তন্তৈ- 
যোথানমবগম্যতে “তথা হি পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা 
দ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈবেমাঃ সর্ববাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং 
্রক্মলোকং ন বিদস্তি। ত ইহ ব্যাত্রো বা সিংহো বা ৰৃকো 
অতএব সোহমন্্ীত্াক্তম্ণ “পুনঃ প্রতিন্তায়ং প্রতিযোন্তা ভ্রবত্তী”তি। 
অয়নস্ আমঃ। নিয়মেন গমনং ন্যায়ঃ| জীবঃ প্রতিন্যায়ং সম্প্রসাধে 
নুযুপ্তাবস্থায়াং বুষ্ধাস্তায়াদ্রবতি আগচ্ছতি। গ্রতিযোনি যোহি ব্যান্্রযোনি: 
মুযুণ্ডো! বৃদধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাত্র এব ভবতি ন জাত্যন্তরমূ। তদিদমুক্তম্। 
“ত ইছব্যাস্ত্রো ব। সিংহো। বেশতি। “অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠভী”তি। যে 

তাহারই উত্থান, অন্যের নহে। দেখ, যে পূর্বব দিবসে কর্শের অনুষ্ঠান 

বা আরম্ভ করিয়াছে, পর দিবসে সেই সে কর্শের শেষ করে। 
অন্তরূত কর্ণের শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন? হয় 

.বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেক। অতএব, পূর্বাপর দিবসে অনুষ্ঠিত 
একই কর্ম এবং তাহার বর্তাও এক। [ইতশ্চ...কল্পতে ] যে সুপ্ত 

হয়, সেই যে পুমকুখিত হয়, এতত্প্রতি অন্য হেতু এই যে, পূর্ব-দিবসে 
“আমি দেখিয়াছি), এতক্রপ অনুভব করিয়। পর দিবসে তাহার প্মরণ 

করে--“আমি ইহ দেখিয়াছিলাম।» এ অন্ু্মরণ অন্যের উত্থানে সঙ্গত 
হয় 'না। একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে ম্মরণ করিতে পারে না। “মেই আমি--সেই 
আমি আজও আছি” এই যে আত্মাহুম্মরণ, এ অনুম্মরণও আত্মাস্তরের 
উখানে উৎপন্ন হইতে পারে না। [ শবেভ্যম্চ...মীযু:] নুণ্ড আত্মারই উত্থান, 
আত্মাস্তরের নছে, ইহা শব অর্থাৎ শ্রতিবাক্যের দ্বারাও জানা, যায়। 
যথা-_“নুষুণ্ত পুরুষ. জাগরণের উদ্দেশে পুনর্বাক .যেরূপে সেই সেই 
ইন্দিয়স্থানে গমন করে সেইরূপে প্রতি যোনিতে আগমন করেন ।” “এই 

' সকল গ্রজ! প্রত্যহই এই ব্রন্ষলোক লাভ করিতেছে অথচ জানে ন| 
যে আমরা ব্রহ্ধলাভ করিতেছি” "পূর্বপ্রবোধে যে যেরূপ ছিল, 
সিংহ, ব্যাপ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,-ষে যেকপ ছিল, 
পরঞ্রবোধে মে তাহাই হয়।” স্ুযুধ্যধিকারে পরিপত্রিত এই সকল শব 
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বা বরীহো! বাঁ কীটো ব। পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা 
যদ্যস্তবস্তি তত্তদ! ভব্তি” ইত্যেবমাদয়ঃ শবদাঃ স্বাপপ্রবোধা- 
ধিকারে পঠিত নাত্বাস্তরোথানে সামগ্রস্যমীয়ুঃ | কর্মষিদ্যা- 
বিধিত্যশ্চৈবযেব গম্যতে | অন্যথা হি কর্দবিদ্যাবিধয়োইন- 
কা? স্থ্যঃ। অন্যোথানপক্ষে হি শ্থযুপ্তমাত্রোমুচ্যত ইত্যাপ- 
দ্যেত। এবং চে স্যাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কর্মণা 
বিদ্যয়! বা কৃতং স্তাৎ। অপি চান্যোথানপক্ষে যদি তাব- 

চ্রীরাস্তরে ব্যবহারমাঁণে! জীব উত্ভিষ্ঠেৎ তত্তদ্যবহারলোপ- 
প্র স্যাৎ। অথ তত্র স্থণ্ত উত্তিষ্ঠেত কল্পনানর্ঘক্যং স্তাৎ। 
যোহি যন্মিন্ শরীরে হ্ৃপ্তঃ স তন্মিন্নোভিষ্তি, অন্ন্মিন্ 
শরীরে ্থপ্তোইন্যন্মিন্,ভিষ্ঠতি ইতি কোহস্াং কল্পনায়াং 
লাভঃ স্তাঁৎ। অথমুক্ত কত উতিষ্ঠেৎ অন্তবান্োক্ষ আপদ্যেত। 
হি জীবঃ সুপ্তঃ স শরীরাস্তর উত্তিষ্ঠতি। শরীরানস্তরগতন্তর স্থৃপ্রজীবসন্বন্ধিনি 

আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। [কর্মশ--.কৃতং গ্তাৎ] কর্ের ও 

উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতেও স্ুপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়। 
ষদি স্ুপ্রের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা 
হইলে কর্াবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। যাহাদের' মতে অন্যের 
উখান, তাহাদের কর্ণ অথবা জ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কেননা, 
সুযুপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জন্মনীশ ) হয়। সুষুপ্তিই শেষ, এরূপ হইলে 
কাঁলাস্তরফল কর্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? লোকে কেন সে সকল 
কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? [অপি চান্যো-..নান্য ইতি] যে সুপ্ত 
হয় তাহার উত্থান হয় না, নৃতনের উথান হয়, এতৎপক্ষে--শরীরাস্তর 
ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, সুতরাং নে পক্ষে ব্যবহার লোপ প্রাপ্তি 
দৌষ আছে। যদি বল তাহা নহে, স্বপ্ত জীবই উঠে, প্রবুদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে ধর কল্পন1! নিরর্থক হইবে। যে যে-শরীরে সুপ্ত হয়--সে 
যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে সুপ্ত হইয়া 
অন্য শরীরে উঠে, এনপ কল্পনা করার প্রয়োজন ? তাহাতে লাভ কি? 

ুক্তাত্মীর উখান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব আপত্তি হইবে। অপিচ, 
যাহাকক্রঅবিদ্যাবিনাশ হইয়াছে তাহার উত্থান উপপন্নই হয় ন। মুক্তা 

১৩ 



১০৪ বেহাস্তদর্দমম্। [ ৩অ, ২পা) 

নির্ভাবিদ্যস্য চ পুনরুণ্বানমমুপপন্নমূ। এতেনেশ্বঘোথানং 
প্রত্যুক্তমূ। দিত্যনির্তাবিদ্যত্বাং। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্র- 
ণাশৌ চ ছুনিবারাবন্যোথানপক্ে স্যাতামু। তম্মাৎ স এবৌ- 
তিষ্ঠতি নান্ত ইতি। যৎপুনরুজ্ঞং যথা জলরাশো প্রক্ষিত্ো 
জলধিন্দুর্নোদ্র্ডং শক্যত এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোং- 
পতিতূমর্ঘতীতি, তত পরিহিয়তে। যুক্কুং তত্র বিবেককারণা* 
ভাবাজ্জলবিন্দোরমুদ্ধরণমূ। ইহ তু বিদ্যতে বিবেককারণং 
কর্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যমূ। দৃষশ্টাতে চ ছুর্ব্ধিবেচনয়োরপ্য- 
হল্রজ্জাতীয়ৈঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংস্উয়োর্হংসেন বিবেচনমৃ। 
অপি চন জীবে! নাম কশ্চিৎ পরম্মাদাত্বনোহন্ো। বিদ্যতে 

আর উত্থান নিষেধ দ্বারা ঈশ্বরাত্বার উখান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে। 
তিনি নিত্যযুক্ত-কোনও কালে তিনি অবিদ্যান্ষ্ট নহেন। অন্য আত্মার 
উথান (জাগ্রং) পক্ষে অক্কতাভ্যাগম ও কৃতগ্রণাশ এই ছুই দোষ ছুর্নি 
বাধ্য। (সপ্ত আত্ম! কৃতকর্মের ফতোগ করিল না, আর প্ররবুদ্ধ বা 
উ্িত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ মিধান্ত 
যুক্তি বহির্ুত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই 
উঠে. প্রবুদ্ধ হয়। [যৎপুন.''বিবেচনম্] বলিয়াছিলে যে, যেমন জল. 
রাশিতে জলবিন্দ প্রক্ষিপ্ত হইলে দে জলবিদ্দুর উদ্ধার ( উঠান) অশকা, 
তেমনি, জীব দতে (তরন্ষে) একীতৃত হুইয়। যাওয়ায় সে জীবের উত্থান 
অসম্ভব। এই আপত্বির মিরাস এইয়গে হইতে পারে। জলরাশি- 
মধ্যগত জনবিনদুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন-না, সে স্থলে বিবেক, 
কারণের অভাব আছে (পৃথক করিবার বা জানিবার উপায় নাই)। 
কিন্ত প্রকৃত স্থলে (দাঁ্টাস্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার 
অভাব নাই। প্ররুতন্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরপে বিদ্যমান আছে। 
(ইহা দেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দেশ করিবার বিষ্পষ্ট উপায় 
আছে)। জীবের কর্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই ছুএর দ্বারা মনেই 
কি-না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিদুর 
গ্রবেশ, আর পরমাত্বায় জীবের প্রবেশ সমান নহে । তাহা পরিমিত্রিতরগ 
নছে। ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অশ্মদাদির নাঁ থাকি- 
লেও ভাহা হুংসঞ্জাতীয় জীবের আছে। [ অপিচ...প্রপঞিতম্ষ্ী অনা 



১১] “ভামতী”-টাকান্বিগ-শাক্রেভাষ্য-সহিতম্ । ১০১ 

যো জলবিন্মুরিব জলরাশেঃ সন্ত বিবিচ্যেত।. দেব তৃ- 
গাধিলম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্ধ্যত ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতমূ। এবং 

মতি যাঁবদেকোপাধিগত। বন্ধানুবৃতিস্তীবদেকজীবব্যবহারঃ। 

উপাধ্যস্তরগতায়ান্ত বন্ধানুরৃত্তে। জীবীস্তরব্যবহারঃ| স এবাস্ব- 
মুগাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োব্বাজাঙ্কুরন্যয়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ 
প্রতিবুধ্যত ইতি যুক্তমূ ॥ ৯। 

মুখ্েবর্ঘমম্পন্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০৯ 
'অস্তি মুগ্ধ নাম যং মুচ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ বথয়ন্তি। 

শরীর উত্তিষ্ঠতি । ততশ্ ন শরীরান্তরে ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ। “অপি চ 
ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরন্মাৎ” ইতি । যথা ঘটাকাশোনাম ন পরমাকাশাদন্যঃ |, 
অথ চান্য ইব যাবদর্ঘটমনুবর্ততে । ন চাসৌ ছূর্বিবেচস্তদুপাধের্ঘটস্ত বিবিজ- 
ত্বাং। এবমনাদ্যনির্চনীয়াবিদ্যৌপধানভেদোপাধিকল্পিতোজীবো ন বস্ততঃ 

পরমাত্মনোভিদ্যতে তদুপাধ্তন্তবাভিভবাভ্যাং চোডূত ইবাতিভূত ইব প্রতী- 
নতে। ততশ্চ স্তুযুপ্তাদাবপ্যভিভূত ইব জাগ্রদবস্থাদিযুডূত ইব তন্ত চাবি-* 

্যাতছাসনোপাধেরনাদিতয়। কা্ধ্যকারণভাবেন প্রবহতঃ হবিবেচতয়া তুপ- 
হিতোজীবঃ স্ুবিবেচ ইতি। 

বিশেষবিজ্ঞানাভাবান্চ্ছা, জাগরস্বপ্নাবস্থাভ্যাং ভিদ্যতে পুনরুখানাচ্চ 

কথা এই যে, পরমাত্বা হইতে পৃথক, এমন কোন জীব নামক পদার্থ 

নাই যে ভাহাকে জলরাশি হইতে জলবিনদর ন্যায় পৃথক করিবার চেষ্টা 
করিবে। পরমাত্বাই উপাঁধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম গ্রীপ্ত হইয়াছেন, 
ইহা বার বার বল! হইয়াছে--দেখান হইয়াছে । [ এবং...যুক্তম] অতগ্রব, 
যাবং এক উপাঁধিতে বন্ধের অনুবর্তন-.তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যব- 
হার এবং উপাঁধ্যস্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্তন হইলে তাহ! 
অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীাঙ্কুরসমান স্ুযুণ্তি ও জাগ্রৎ এই ছুএর 

মধ্যে একই উপাঁধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উতয়াবস্থার স্থিত। 
অর্থাৎ যে নু হয় সেই জীবই প্রবৃদ্ধ হয়, এ নির্ণযই যুক্তিযুক্ত । 

ুগ্ধনামক একটা অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মূচ্ছা বলে, 

* পরিশেষাঁ জা গ্রদাদিবৈলঙ্ষগ্যাৎু্ধে মুচ্ছিতেত্কসম্পতি; সর্কন্বযপ্াদির্সেরসন্পন্নতা 

জাতব্য] | সঃ সথযুখিধর্সেরসম্প। দু বুযুণ্তে ন ভবতি সর্বে্ধরপারস্াধ ৈরম্পচে 

তো ন কিন্ববস্থাত্বরং গত তি তাবঃ।-_জাপ্র মগ, হযণ্ডি, মরণ, এই চার জবহ! 



১০২ বেদবাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ২পা) 

স ডু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুট্যতে | তিঅন্তাবদবস্থাঃ শরী- 
রস্থস্ত জীবস্ত প্রসিদ্ধাঃ_জাগরিতং স্বপ্ঃ স্থযুণ্তমিতি। চতুর্থ 
শরীরাদপন্থপ্তিঃ। ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা৷ জীবস্য শ্রুতে 
স্বৃত ব৷ প্রসিদ্ধান্তি। তম্মাচ্চতসৃণীমেবাবস্থানামন্ততমাবস্থা 
মুচ্ছেত্যেবং প্রাণ্তে বরমঃ। ন তাঁবনু্ধো জাগরিতাবস্থে 
ভবিতুমর্হতি। ন হয়মিক্ডরিযৈর্রিয়ানীক্ষতে। স্যাঁদেতৎ। 
ইয়ুকারন্যায়েন যুগ্ধো৷ তবিষ্যতি। ফথেযুকারো! জাগ্রদপি 
ইঘাঁসক্তমনস্তয়! নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত এবং মুগ্ধো৷ মুশল- 
অম্পাতাদিজনিতদুঃখামুভবব্যগ্রমনভ্তয়া জাগ্রদপি নান্যান্ 
বিষয়ানীক্ষত ইতি। ন। অচেতয়মানত্বাং। ইযুকারো হি 
ব্যাপৃতমনা ব্রবীতীষুমেবাহমেতাবন্তং কালমুপলতমানো- 

মরণীবস্থায়াঃ। অতঃ সবযুস্তিরেব মুচ্ছা বিশেষজ্ঞানাভাবাবিশেষাৎ। চিরামু- 
চ্ছণসবেপখুগ্রতৃতযস্ত স্্েবাস্তরপ্রভেদাঃ। তদ্যথা কশ্চিৎ স্খ্োখিতঃ 
প্রাহ স্থখমহমস্বাগ্রং লঘূনি মে গাত্রাণি প্রসন্নৎ মে মন ইতি। কশ্চিং 
পুনর্দংখমস্বাগ্পং গুরূণি মে গাত্রাণি ভ্রমত্যনবস্থিতং মে মন ইহি। ন 
চৈতাবতা! স্ুযুপ্তি্ভিদ্যতে। তথ| বিকারাস্তরেইপি মৃচ্ছ্ণ ন সুষুপ্রে্ডি 
দ্যতে। তম্মাল্লোকপ্রসিদ্ধযভাবান্নেয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম। এব্প্রাপ্ত 

সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের '্রধানতঃ তিনটা 
অবস্থা গ্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বযুপ্তি। এতত্তি্ন আর একটা অবস্থা 
আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ )। এ অবস্থাটা চতুর্থী বলিয়া 
গণাঁ। জীবের এই চার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও 
স্বতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা 
ৃচ্ছিতাবস্থাটী ওঁ চারের মধ্যে একটা। এতৎ প্রাপ্তে বরা! হইল, মুগ্ধে- 
ইর্ধসম্পত্তিঃ। [ ন তাবনুদ্ধো--'নীক্ষতে ] মুগ্ধীবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট 
নহে। কেন-না, মুচ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় ঘারা বিষয়ান্ভব করেন 
না। (যে অবস্থায় ইন্দরিয়ের দ্বারা বস্ত জান যায় সেই অবস্থার নাম 

' জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। [স্তাদেতৎ..'জাগর্তি] আচ্ছা, 

সুঞ্ধ অর্থাৎ মুচ্ছিত অবস্থাটা অতিরিক্ত । কেন-না ইহাতে অর্ধসন্পন্নতা দৃষ্ট হয় । (কোন 
কোন জাগ্রৎপধর্ণ দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন হুযুত্যাদিধর্মও দৃষ্ট হয়। নুতরাং মুচ্ছ 1 অর্ধসন্পন্তি 
বলি গণ্য )। এ 



১০] “্ভামতী"টাকাধিত-ান্করভাত্য-হিতম। নি 

হভূবমিতি হুষ্ধস্ত লব্ষসঞ্জ্ঞো ব্রবীত্যন্জে তমস্যহমে- 
তাবস্তং কালং প্রক্ষিপ্তোইভূবং ন কিঞ্ম্ময়! চেতিতমিতি। 
জাগ্রতশ্চৈকবিষয়াসক্তচেতসোহপি দেহে! বিত্ীয়তে ঘুগ্ধস্ত 
তুদেহে ধরণ্যাং পততি। তম্মাৎ ন জাগণ্ডি। নাপি স্বপ্নান্ 
পশ্যতি নিঃসঞজ্ঞত্বাৎ। নাঁপি সৃতঃ প্রাণোক্ষণোর্ভাবা। 
মুগ্ধে হি জস্তো মৃতোহয়ং স্যাৎ ন বাত ইতি সংশয়ানা 
উদ্মান্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালভ্ততে নিশ্চয়ার্থ, প্রাণোহস্তি 
নাম্ভীতি চ নাশিকাদেশমৃ। যদি প্রাণোক্মণোরস্তিত্বং নাবগ- 

চস্তি ততো! যৃতোহয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং নয়স্ত্যথ 
তু প্রাণমুক্াণং বা গ্রতিপদ্যান্তে ততো নায়ং ম্বৃত ইত্যধ্যবসায় 
সঞজ্ঞালাভায়াভিযজ্যস্তি। পুনরুথানাচ্চ ন দিষ্টং গতঃ| ন 

উচ্যতে। যদ্যপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমেন মোহন্গুযুণ্তয়োঃ সাম্যং তথাপি 
নৈক্যম্। ন হি বিশেষবিজ্ঞানসভ্ভীবসাম্যমীত্রেণ স্বপ্রজাগরয়োরতেদঃ | বাহে 
্থিযব্যাপারভাবাভীবাভ্যান্ত ভেদে তয়োঃ স্ুযুপ্তমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ 
কারণতেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ। শ্রমাপনুস্তযর্থা হি ব্রক্ষণ! সম্পত্তিঃ নুষুপ্তম্। 

এমন হইতেও ত পারে যে, মুগ্ধ ইযুকারের স্তায়? ( ইযুকার-শরনির্দাতা 
শিল্ী) ইযুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাঁসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়াস্তর 
দর্শন করে না, তেমনি, মৃচ্ছিত ব্যক্তিও প্রহারজনিতত দুঃখান্থভব-নিমগ্ন 
থাকায় বিষয়াস্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের গ্রত্যুত্বর-_-তাহা 
নহে। কেন-না মুগ্ধের চৈতন্য থাকে না__চৈতন্ত লুণ্ত থাকে। ইযুকার 
ইযুনির্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে) কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে, 
এত ক্ষণ আমি ইবুমাত্র দেখিতেছিলাম, অন্ত কিছু দেখি নাই। কিন্ত 
মৃচ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাতের পর বলে, এ পর্য্যস্ত আমি ঘোর অজ্জানান্- 
কারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য 
ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রথকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও 
তাহার দে বিধৃত থাকে কিন্তু মুচ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। 
প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ. জাগ্রং নহে। [নাপি...গরত্যাগচ্ছতি ] 
ু্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তত্প্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংভ্তা 
থাকে, জান থাকে, মৃষ্ছিতের তাহ! থাকে না। মৃচ্ছিত মৃতও নছে। 



১০৪ , বেছাপ্বদর্পনম্। [ ৩খ, ংপা) 

হি যমং গতো৷ যমরাষ্্রাৎপ্রত্যাগচ্ছতি। অপ্ত তর্হি হুযুণডে। 
নিঃলঞজত্বাদমৃতত্বাচ্চ। ন। বৈলক্ষণ্যাৎ | . মুধঃ কদাচি- 
চ্চিরমপি নোচ্ছ,সিতি সবেপধুয়ক্য দোহো৷ ভবতি ভয়ানকঞ্ 
বদনং বিস্ষারিতে নেত্রে। স্বষুণ্তস্ত প্রসন্নবদমন্তল্যকালং 
পুনঃ পুনরুচ্ছ,সিতি নিমীলিতে অন্ত নেত্রে ভব্তঃ| ন চাস্ত 
দেহো৷ বেপতে পাণিপেষণমানত্রেণ ৮ শুষুপ্তমুখ্খাপয়স্তি মতু 
মুধ্ধং মুদগরঘাতেনাপি। নিমিত্ততেদশ্চ ভবতি মোহ্বাপয়োঃ 

শরীরতাগার্ধ। তু বরহ্ষণা সম্পত্িক্মোহ?। যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং 
তথাপ্যসতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ। মুশলসম্পাতার্দিনিমিত- 
ত্বান্মোহস্ত শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ সুযুধস্ত মুখনেত্রাদিবিকারলক্ষণত্বাশ্মোহস্ত গ্রস- 

ততপ্রতি কারণ, মৃচ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উদ্মা থাকে। জন্ত মৃচ্ছিত 
হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া সংশয় করে, 
অনন্তর উদ্মা (তাপ) আছে কি-ন! জানিবার জন্য তাহার হৃদয়দেশে 
হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জন্য নাঁসিকাদেশে 
হস্তার্গণ করে। যদি প্রাণের ও উদ্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে 
তথন তাহার! নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি কৃত হইয়াছে। তখন তাঁহীর 
দেহ দীহার্থ শশানভূমে লইয়| যাঁয়। যদি ভাহার প্রাণের ও উদ্মার 
অক্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা! হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই, 
জীবিত আছে। তখন তাহারা তাহার সংজ্ঞালাতার্থ যন্ত্ধান্ হয়। অপিচ 
মুখ্ধের পুনরুখান হয়, মরণ হইলে তাঁছা হয় না। যে যয়লাকে গিয়াছে, 
সেকি আর তদেছে যমলোক হইতে গ্রত্যাগত হয়? [ অন্ত...ঘাতেনাণি ] 
ুঙ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, হুখছাখমুক্তিও হয়, ছুতেরাং বৃর্চ্ছা সুযুপ্ি 
মধ্যে নিবিষ্ট। ইহাঁর প্রত্যত্বর--তাহা! নহে । কেননা, তদুত্তয়ের মধ্যে 
বৈলক্ষণা আছে। মৃচ্ছিত জন্ক বখম দীর্ঘকাল র্বস্বীম ধা, তাহার দেহ 
অনেক সময়ে সকম্প থাকে, তাহার, মুখ ভীষণ বক্স নেত্রও বিদ্বা" 
রিত হয়; কিন্ত নুযুত্তের বদন স্ুগ্রসন্স, বেত্র বিমীলিত এবং দেহ 
নিষষল্পা এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বীস সমান নিয়মে নির্বাহিত হয়। পিচ, 
হত্তাবমর্ষপ দ্বার| স্ুযু্কে উখাপিত কর! মায়, কিন্তু মুদ্টার এরছারেও 
মুচ্ছিতের উখাঁন হয় ন।। [ নিমিন্...ইডি ] মরার ও কুযুখির কারণ এক 



১৯১] পভামতীসনটীকান্রিত-শাঙ্কয়ভাষ্য-সহিতম্। ১০৫ 

গুশলসম্পাতাদিনিমিতত্াম্মোহস শর্মনিমিতত্বা্চট স্বাপস্য । 
নচ লোকেস্তি পরসিষির্ঃ গুপ্ত ইতি। পরিশৈষাদর্- 
সম্পততিষ্ধিতেত্যবগচ্ছাষঃ | নিঃসজ্ত্বাৎ সম্পন্ন ইতরন্মাচ্চ 

বৈলক্ষণ্যাদসম্পন্ন ইতি । বখং পুনরর্ধসম্পত্তিন্ম্গ্ধতেতি 
শক্যতে বন্তুমূ। যাবতা স্প্তং প্রতি তাবছুক্তং শ্রুত্যা “সত! 

পোয্য তদা মম্পঙ্গোভবতি। অত স্তেনোইস্তেনোভবতি। নৈনং 
সেতৃমহোয়্াত্রে তরতঃ। ন জর ন সৃত্যুর্ন শোকে ন স্থকৃতং 
নদুক্কতমূ ইত্যাদি। জীবে হি শ্রকৃততুক্কতয়োঃ প্রাপ্তিঃ হ্থখি- 
তবচুঃখিত্বপ্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ্বখিত্বপ্রত্যয়ো 
দুঃখিত্বপ্রত্যয়োব। স্যুণ্তে বিদ্যতে । যুদ্ধেইপি তৌ প্রত্যয়ো 
নৈব বিদ্যেতে। তন্মাহুপাধ্যুপশমাৎ স্রযুণ্তবন্যুগ্ধেহপি কত" 
সম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি নার্ধসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে | ন 

রবানতবাদিলক্ষণতেদাচ্চ স্ুযুপ্স্ত। সুযুপতন্ত ত্ববাত্তরভেদেইপি নিমিত্তপ্রয়োজন- 
লক্ষণাতেদাদেকত্বম্। .তন্মাৎ স্ুযুপ্তমোহীবন্থয়োত্রদ্বণ! সম্পত্তাবপি নুযুণ্ডে 

নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মূর্চছা হয়, পীন্রিয়ক শ্রম কারণে ু যুপ্তি 
হয়। অপিচ, কোনও লোকে মৃচ্ছিত'কে সুপ্ত বলে না। এই সকল 
কারণে, পরিশেষ প্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্ধসম্পন্তি বলিয়া! গণ্য। (সম্পন্নও 
বটে, অসম্পরও বটে। এক অংশে সম্পর, অন্য অংশে অসম্পন, সুতরাং 
অর্দসন্পন্ন ) সংজ্ঞাশৃষ্ঘ! বিধায় সম্পন্ন এবং দুযুপ্তি ও মরণ হইতে বৈল- 

ক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। [ কথং...সম্পত্তিরিতি ] যদি বল, মৃষ্চা অর্দসম্পত্তি- 
রূপা, এ কথা বলিতে পাঁর কৈ? শ্রত্তি সুযুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন-, 
“তখন সংসম্পন্ন হয়” সময়ে চোরও সাধু হয়।” “দিন ও রাি এ 
মধ্যাদা উল্লত্বন করে না” “জরা, মৃত্যু; শৌফ, সুস্কৃত, হুদ্কত, এ সকল, 
কিছুই খাকে ন1।” ইত্যাদি। জীধ যে নুকৃত দুষ্ধত অর্থাৎ পুণ্যপাঁপ 
প্রাপ্ত হয় তাহা! ু থিত্ব হূংখিষ্খ জ্ঞান পূর্বক । কিন্ত নুধুপ্তিতে সুখিত্ব জান 
থাকে না, হুঃধিত্ব জ্ঞানও .থাকে না। অতএব) উপাধি উপশীস্ত 
(দিবৃদ্ধ) হওয়ায় মৃচ্ছ্ণাও নুযুণ্ির স্তায় পূর্ণসন্পত্তি, অর্ধসম্পত্তি নহে। 
| অন্তোচাতেইচ্ছত্তি ] ইহার ্ রত্যন্তর এই যে, থামল এমন কথা 



১০৩ বেদাস্দর্শনম্। [ ও, ২পা, 

অমো যুগ্ধেই্ধসম্পতিজ্জীবস্য ত্রক্গণা ভবতীতি। কিং তহি। 
অর্ধেন শ্বযুত্তপক্ষস্য ভবতি মুষ্ধত্বমর্েনাবস্থান্তরপক্ষস্যেতি 
ত্রমঃ। দর্শিতে চ মোহস্য স্বাগেন ফাম্যবৈষম্যে | দ্বারঞ্চেত- 
ম্মরণস্য। যদাস্য সাবশেষং কন্ম ভবতি তদা বাঙ্সনসে প্রত্যা- 
গচ্ছতঃ | যদা| তু নিরবশেষং কর্ম ভবতি তদ! প্রাণোত্বাণাবপ- 
গচ্ছতঃ। তম্মাদর্ধসম্পত্িং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছস্তি। যত্তক্তং ন 
পঞ্চমী কাচিদবস্থা। প্রসিদ্ধীস্তীতি, নৈষ দোষঃ | কাদাচিৎকীয়- 
মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাং। প্রসিদ্ধ চৈষা লোকাযুর্কেদয়োঃ। 
অর্ধমম্পত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গম্যত ইত্যনবদ্যমূ ॥ ১০ ॥ 

ন স্থানতৌইপি পরস্যোভয়লিঙ্গং 
সর্বত্র হি ॥ ১১ ॥% 

যাদৃশ সম্পত্বির্ন তাদৃশী মোহ ইত্যর্দসম্পত্তিরুক্তা | সাম্যবৈষম্যাত্যামর্ঘাত্ম্। 
যদ চৈতদবস্থাত্তরং তঁদা! ভেদাৎ তত প্রবিলয়ায় যত্বান্তরমানস্থেয়ম। অভেদে 
তু ন যত্বান্তরমিতি চিন্তাপ্রয়োজনম্। 

বলি না যে, মৃচ্ছ্গকালে জীবের বন্ধে অর্ধসম্পত্তি হয়। আমরা বলি, 
ুচ্ছাঁয ুযুস্তি পক্ষের অর্ধলক্ষণ ও অবস্থাস্তরের অর্দ লক্ষণ আছে। মৃচ্ছার 
ও নুষুণ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুগধত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ যদি 
তাহার (মৃচ্ছিতের) কর্ম্শেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যা- 
গমন করে) নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উদ্মা পর্য্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে 
হষজ্রগণ অর্ধমম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। [যক্তক্তং...ইভ্যনবদ্যম্] 
বলিয়াছিলে যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই 
যে, প্রসিদ্ধি না থাকার কি দোষ হইতেছে? মৃচ্ছিতাবন্থা নিত্যবং 
নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাত্কেই উহার তত গ্রসিদ্ধি নাই। অপিচ শ্রতিতে 
ও স্থৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না ধাকিলেও লোকে ও আমঘুর্কেদে উহার 

' প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্ধসম্পতি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহ। গঞ্চমস্থানে 
গণ্য হইতে পারে না। 

* পরস্য পরমাস্মনঃ স্থানতোংপি উপধিতোইপি উভয়লিঙ্গং সবিশেষনির্ধ্শেযোভয়রপত্ং 
ম সম্ভবতি। হি বত; সর্বত্র সর্বান্থ শ্রতিু নিরত্তসমত্তকিশেষং অন্ধোপদিশ্যতে । অতত্ত সর্ব 



১১১]. "ভামতী”-টাকান্থিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ১০৭ 

যেন ব্রন্ষণ! হযুণ্ডাদিতু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে 
তস্তেদানীং স্বরূপং শ্র্তিবশেন নিরধার্যতে। অন্ত্যতয়লিঙ্গাঃ 
শ্রুতয়ে। ব্রহ্মবিষয়াসর্ববকর্মমীঃ সর্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ববরনঃ 
ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ | “অস্থুলমনগুহ্বমদীর্ঘয ইত্যে- 

বমাদ্যাশ্চ নির্ববিশেষলিঙ্গাঃ। “কিমান শ্রুতিূভয়লিঙ্গং 
্রহ্ধ গ্রতিপত্তব্যমুতীন্ততরলিঙ্গমূ। যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদ্ণাপি 
সবিশেষমুত নির্ববিশেষমিতি মীমাংস্তে। তত্রোভয়লিঙ্গ- 
শ্রত্যনুগ্রহাছ্ুভয়লিঙ্গমেব ব্রক্ষেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। 

ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে | ন 
হোকং বস্তু স্বত এব বূপাদিবিশেযোপেতং তদ্ধিপরীতক্চেত্য- 

অবাস্তরসঙ্গতিমাহ--“যেন ত্রহ্গণ। সুযুপ্তাদিঘিতি” ৷ যদ্যপি তাঁদনন্যত্ব- 

মারস্তণশব্দাদিত্য ইত্যত্র নিশ্রপঞ্চমেব ব্রন্মোপপাদিতং তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং 

বহ্বীনাঁং শ্রুতীনাং দর্শনাত্তবতি পুনর্বিচিকিৎসা ততত্তপ্নিবারণায়ারস্তঃ | তম 

চ তত্জ্ঞানমপবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণা- 

দুভয়রূপত্বং ব্রন্ষণঃ প্রাপ্তম্। তত্রাপি সবিশেযত্বনির্বিশেষত্বয়োর্বিরোধাৎ 

স্বাভাবিকত্বান্ুপপত্তেরেকং শ্বতোঁপরস্ত পরতঃ। ন চবৎ পরতন্তদপারমার্থি- 

কম্। ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং দোষতোতপ্রামাণ্যমগারমার্থি- 

ুযুপ্ত্যাদিতে উপাধি-বিলয় হওয়ায় জীব যে ব্রন্ধে সম্পন্ন (যে ব্রহ্গের 
সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিগ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রদ্ধের 
দবরূপ নির্ধারিত হইবে । শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্কিশেষ এই দ্িবিধ ব্রচ্গের 
বোঁধক বাক্য আছে। “তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ধবরস” 

ইত্যাদি বাঁক্য সবিশেষ ত্রহ্ম বোধক এবং “তিনি স্থল নহেন, সক্ষম নহেন, 

হম্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন” ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম বৌধক। 
[ কিমান্তু..বিরৌধাৎ ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব? ব্রহ্ম উভয় 

লিঙ্গ? (সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিরূপ?) না অন্তর লিঙ্গ? (হয় 
সবিশেষ না হয় নির্বিশেষ এই ছুএর মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিব কি?) 

যদি অন্তররূপ বুঝিতে হয় তবে ইহাও বিচার্ধ্য হইবে যে, তাহা কোন্- 

দৈবৈকয়পমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থ: ৮-সগুণ নিগুণ এই দ্বিবিধ ত্রন্ধ বুঝা! যায় এরূপ চিহ্নের 
অনেক কথ! আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদায় শ্রুতিতে 

সর্বদা একর ব্রদ্মের উপদেশ দেখা যায়। -(ভাষ্যান্থবাদ দেখ). : 11117, 

১৪ 



১০৮ . বেদবাস্তদর্শনম্। [ ৩, ২গা, 

ভ্যুপগস্তং শক্যং বিরোধাৎ। অন্ত তহি স্থানতঃ পৃথিব্যাছথা- 
পাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যপাধি, 
যোগাদপ্যন্াদৃশস্ত বস্তনোহন্যাদৃশত্বভাবঃ সম্তবতি ন হি 
সবচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোইলক্তকাছ্যুপাধিযোগীস্বচ্ছো! ভবতি। 
ভরমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাধাবিদ্যাপ্রত্যুপন্থা- 
নিউরন 

কম্। বিপর্য্যয়জানলক্ষণকার্ধ্যানৎপাদপ্রসঙ্গাৎ। তশ্াহূভয়লিঙ্গকশান্ প্রা 
মাণ্যাহছতয়রূপতা ব্রহ্ষণঃ পারমার্থিকীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। ন স্থানত উপাধি, 
তোইপি পরস্থ ব্রহ্মণ উভয়চিহ্ত্বসন্তবঃ। একং হি পারমার্ধিকমন্যদধ্যারো- 
পিতম্। পারমার্থিকত্বে হাপাধিজনিতস্ত রূপন্ত ব্রহ্গণঃ পরিণামৌভবেৎ। সট 
গ্রাক্ গ্রতিষিদ্ধঃ। তৎপারিশেষ্যাৎ ক্ষটিকমণেরিব শ্বভাবস্বচ্ছধবলস্ত লাক্ষা- 
রসাবসেকোপাধিররুণিম! সর্বগন্ধত্বাদিরৌপাধিকো ব্রহ্নণ্য্যন্ত ইতি পশ্তামঃ। 
নির্বিশেষতা প্রতিপাদদ নার্থতবাচ্ছতীনাম্। সবিশেষতায়ামপি 'যশ্ায়মন্তাং 
পৃথিব্যাং তেজোময় ইত্যাদীনাং শ্রুতীনাং ব্রহ্ধৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকন্ব- 
নানাতয়োশ্চৈকশ্সিক্সসম্তবাদেকত্বাঙ্গত্বেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্য্যবসাঁনাঁং। 
নানাত্বস্ত প্রমাণাস্তরসিদ্ধতয়ান্বাদ্যত্বাদেকত্বস্ত চানধিগতের্বিধেয়তবোপপত্ধে- 
রেদরর্শননিনদয়া চ সাক্ষাডূয়সীভিঃ শ্রতিভিরভেদগ্রতিপাদনাদাকারবন্ত্- 
বিষয়াণীঞ্চ কাসাঞ্চিচ্ছ তীনামুপাদনাপরত্বমসতি বাধকেহন্যপরাধ্ঘচনাৎ প্রতীয়- 
মানমপি গৃহতে । যথা দেবতানাং বিশ্রহবত্বম। স্তি চাত্র সাক্ষাট্দৈতাপ- 

রূপ? সবিশেষরূপ? না! নির্ব্বিশেষরূপ ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষ ত্রয়ের 
মীমাংসা কর যাইতেছে । প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যাঁয়, উভয়চিহান্থিত 
শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্বশেষ এই দ্বিরূপ 
হইলেও হইতে পারে। এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে হুত্রকার বলিতেছেন, পর- 
বন্ধের শ্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্ব্রিশেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপক্ন হা 
না। বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত 
অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্রিশেষও বটে ) ইহা! কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য 
নহে। কেন-ন! তাহা বিরুদ্ধ। [ অস্ত-.-স্থাপিতত্বাৎ ] এক বস্ত শ্বতঃ দ্বিরূগ 
না হউক, বিত্ত স্থানাঁদি উপাধির দ্বার! দ্বিরূপ হইতে তপারে? দেখিতে 
গেলে তাহাও অন্ুপপন্ন বা অযুক্ত। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্ত 
প্রকার হয় না। হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব ক্কটিক কি কখন অলক্ত- 
কাদি (অলন্তক »আল্তা ) উপাধির যোগে (মেলনে) অন্বস্থম্বভাব 



১২) ] পভামতী”-টীকান্থিত-শাঙ্ক়ভাঁষা-লহিতম্। ১০৯ 

পিতত্বাং। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেইপি সমন্তবিশেষরহিতং 
নির্্িকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতমূ। সর্বত্র 
হি ব্রন্গম্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেমু 'অশবমম্পর্শমরূপম- 
ব্য়ম*ঠ ইত্যেবমাদি্বপান্তসমস্তবিশেষমেব' ব্রদ্ষোপদি- 
শ্বতে ॥ ১১ ॥ | 

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্চনাৎ ॥১২।% 
অথাপি স্তা, যছুক্তং নির্ব্বিল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রক্ধ 

বাদেনাদ্ৈতগ্রতিপাদনপরাঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ। কাসাঞ্চিচ্চ দবৈতাভিধায়িনীনাঁং 
তংপ্রবিলয়পরত্বম। তন্মানির্্িশৈষমেকরূপং চৈতন্যৈকরসং সদত্রহ্ম। গর- 
মার্থতোহবিশেষাশ্ সর্বগন্ধত্ববামনীত্বাদয় উপাধিবশাদধ্যস্তা ইতি সিদ্ধমূ। 
শেষমতিরোহিতার্থম্। অত্র কেচিদ্দে অধিকরণে কল্য়স্তীতি কিং সল্লক্ষণঞ্চ 
প্রকাশলক্ষণঞ্ব্রদ্ধ কিং সম্লক্ষণমেব ব্রন্ধোত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্ব- 
পক্ষং গৃহাতি। 

ভিদ্যত ইতি ভেদে! বিশেষঃ | বিশেষশ্রতাঁবপি বিশেষস্তাপি শ্রতেভয়- 

হয়? তবে যে বক্ত-স্ফটিক বলিয়] প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা )। 
পরমাস্বার উপাধি অবিদ্য1 ও অবিদ্যাজনিতপদার্থ, সে জন্ত সে সকল মিথ্যা । 
মিথ্যার দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অন্য কোন বৈপরীত্য ঘটে না। 
[ অতশ্া...দিশ্তুতে ] অতএব, অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্বি- 
শেষন্নপই স্থীকার্ধ্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশেষ রহিত নির্বিকল্পক ব্রহ্ধই 
উপাসকের জ্ঞে়, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্স্বরূপ প্রতিপাদক “তিনি অশবধ, 
অরূপ, অন্পর্শ,” ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদয় বেদাস্ত-বাঁক্যে নির্বিশেষ ব্রচ্গেরই 
উপদেশ হইয়াছেশ। সেই নকল উপদেশ এ সিদ্ধান্তের ( পক্ষের) গোষক 
গ্রমাণ। 

যর্দি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্কিকল্পক একরূপ ও তাহার কি স্বততঃ 
কি পরতঃ (উপাধি ঘোগে ) কোনও রূপে ভেদ নাই বল! হইল, কিন্তু তাহা 

* ভেদাঁৎ শ্রুতৌ ভিম্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিপেষত্বমপি ব্রক্ষণোহঙ্গীকর্বব্যমিডি 
ন। হেতুমাহ--প্রেতি। প্রত্যেকং প্রত্যুপাধিতেদং অতন্বচনাৎ অভেদকখনাৎ। উপাধিভেদে- 
নাভিহিতেইপি তেদেইভেদ এব ব্রহ্ণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্য্যার্ঘ;।__শ্রুতিতে বিভিন্নাকার 
রঙ্গের উপদেশ থাকিলেও ব্রন্ষের সবিশেষত্ব অঙ্গীকার্ধ্য নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন উপাধি 
অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অতদ্বচন অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে। অভিপ্রায় 
এই যে, জতেদ ( নির্বিিশেষ ) উপদেশেই সে. কলের ততাংপর্যয। 



১১০ বেদাস্তর্শনম্। [ ওঅ, ২গা, 

নাস্ স্বতঃ স্থানতে! বোভয়লিঙ্গত্বমস্তীতি, তন্গোপপদ্যুতে। 
কম্মাৎ | ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যং ব্রন্মণ আকার উপ- 
দিশ্বান্তে চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম যোড়শকলং ব্রহ্ম বামনত্বাদিলক্ষণং 
্রন্ধ ত্রেলোক্যশরীরবৈশ্বানরশবোদিতং ব্রহ্ম” ইত্যেবঞ্জাতী- 
য়কাঃ। তম্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগন্তব্যমৃ। ননুক্তং 
নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সন্ভবতীতি। অয়মপ্যবিরোধঃ। 
উপাধিকৃতত্বাদীকারভেদস্য | অন্যথ| হি নির্বিবিষয়মেব ভেদ- 
শাস্ত্ং গ্রদজ্যেতেতি চেৎ। নেতি ব্রমঃ। কুতঃ। প্রত্যেক- 
মতদ্চনাং। প্রত্যুপাধিভেদং হাভেদমেব ব্রন্মণঃ শ্রাবয়তি 
শান্ত্রং যশ্চায়মন্াং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষে! 
যশ্চায়মধ্যাত্বং শারীরন্তেজোময়োহযৃতময়ঃ পুরুষোইয়মেব 

রূপত্বং স্তাদিতি শঙ্কাং ব্যাচষ্টে_-অথাপি স্তাদিতি। পূর্কোক্তং বিরোধং স্মার- 
য়তি__ননুক্তমিতি। ভেঙশ্রতিগ্রামাণ্যার্থমৌপাধিকরূপভেদস্বীকা রাদবিরোধ 
ইতি সমাধ্যর্থঃ। কিমুপাধিগত এব রূপভেদে! রক্ষগ্যুপচর্য্যতে ধ্যানার্থমুতোগা 

উপপন্ন হয় কৈ? গ্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকার ব্রন্মের উপদেশ আছে? 
ষথা--চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, যোঁড়শকল ব্রহ্ম, বাঁমনত্বাদি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রিলোকাশরীর 

বক্ষ, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে। 
স্থতরাং এ সকল অনুসারে ত্রশ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্ধ্য। [ ননৃক্তং...বচনাৎ ] 

যদি বল, ব্রদ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথ! বল! হইয়াছে, দেখান হইয়াছে; 
তাহার প্রত্যুত্তর--সেরূপ দ্েরূপ্য বাঁ সেরূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে। কেননা তাহা 
উপাধিরৃতত। (ভেদ ওপাধিক, অভেদ বাস্তব )। ইহ অস্বীকার করি 

তেদধাদী শান্কের স্থল থাকে না। এই মতের গ্রতিবাদার্থ স্ৃত্রকার বলেন, 
তাহাও নহে। কারণ, শান্তর প্রত্যেক ওপাধিকভেদে ডেদবিপরীত ( অভেদ ) 
বলিয়াছেন। [প্রত্যুপাঁধি...ইত্যাদি ] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে 
ব্রদ্ষের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির তাংপর্য্য 
এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অডেদবোঁধক-শবেও তাহা শুনাইয়াছেন। যথা 
“যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে 
আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই-যিনি এই আত্মা ॥ 



১৩] "ভামতী*-টাকাক্ধিত-শান্করভাষা-নহিতম্। ১১১ 

স যোহয়মাত্মা” ইত্যাদি । অতশ্ঠ ন ভিম্নীকারযোগে। ব্রহ্ষণঃ 
শান্রীয় ইতি শক্যতে বক্ত,মূ। ভেদস্যোপাসনার্ঘত্বাদভেদে 
তাগপর্যযাৎ ॥ ১২॥ 

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩। 
অপি চৈবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্ব্বকমতেদদর্শনমেবৈকে 

শাখিনঃ সমামবত্তি-_ 
«মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানান কিঞ্চন। 
সৃত্যোঃ স ৃত্ুমাপ্ধোতি য ইহ নানেব পশ্যতি” ॥ ইতি 
তথান্যেপি “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ মৃত্তা সর্ববং 

প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ' ইতি সমস্তস্ত ভোগ্যভোক্ত- 
নিয়ন্তুলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্ত ব্রদ্ষৈকম্বভাবতামধীয়তে। কথং 

ধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধবরূপবত্তয়া ব্হ্ষণো ভেদে! ভবতীতি। আদ্যেহম্মদিষটসিদ্ধিঃ 
দ্বিতীয়ে ভেদশ্রত্য। দূষয়তি নেতি ব্ূম ইতি। হীত রত্বপ্রভা। 

দ্বৈতনিন্দাপূর্বকমদ্বৈতোক্তেশ্চ নির্বিশেষং তত্বমিতি শৃত্ৰার্থমাহ। অপি 

ইত্যার্দি। [অতশ্চ..'তাৎপর্যযাৎ] এতদ্দ্বার ব্রহ্ধের ভিন্নাকার সম্বন্ধ 

শান্্রীম নহে, এ কথা৷ বলা হইল না। বলা হইল, ভিন্নাকাঁর যোগ 
পারমার্থিক নহে। ভেদের কথন উপাসনার, কিন্ত তাহার তাৎপর্য্য 
অভেদে। 

এক শাঁথ৷ ( বেদভাঁগ ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ 
করিয়াছেন। যথা--“এই ব্রদ্ধ লুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাতে কোনও 
রূপ নানাত্ব (ভেদ)নাই। যে ইহাতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর 
দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়।” “জীব, জীবদৃহ্ী শব্াদিবিষয় ও তছৃতয়ের নিয়ন্তা 
ঈশ্বর, এই তিন্ মনন (বিচার) করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে 
পারিবেক।» এই শ্রুতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়স্তা,__এতল্লক্ষণ প্রপঞ্চের 
দ্ষস্বভাঁবতা! বলিয়াছেন। [কথং*'*পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার 
নিরাকার উভয়বোঁধক শ্রতিবাক্য আছে, অথচ নিরাকার বঙ্গ স্থির করা 

+ একে শাখিনঃ) এবং ভেদদর্শননিষেধপুর্ববকষতেদং আহঃ ।-কোন কোন শাখা শাধা তোদৃষ্টি, 
নিন! করিয়া অভেনদশন উপদেশ বরিযাছেন। 



১১২ বেদোত্বার্পনম্। [ষঅ, ২পা, 

পুনরাকারবছুপদেশিনীম্বনাকারোপদেশিনীযু চ ব্রহ্মবিষয়াহ 
' শ্রঃতিষু সতীষ্বনাকারমেব ব্রদ্ষাবধার্্যতে ন পুনর্ষরপরীত- 

মিত্যেতছুত্তরং পঠতি ॥ ১৩ 

অরূপরদেৰ হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪॥% 
রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ত্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদি- 

ম। কম্মাৎ| তৎপ্রধানত্বাৎ। “অস্থুলমনণৃহ্ন্বমদীর্ঘমশব- 
মন্পর্শমরূপমব্যয়ং, আকাশে! বৈ নামরূপয়োনির্ববহিত! তে 
যদন্তর! তদ্ব্হ্ম, দিব্যো হামূর্তঃ পুরুষঃ স বাস্াভ্যন্তরো 
হাজঃ, তদেতদ্ত্রন্ধাপূর্বযমনপরমনস্তরমবাহম্, অয়মাত। ব্রহ্ম 

সর্ববানুড়ঃ ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিশ্রাপঞথত্রন্ধা- 

চেতি। ভোক্তা জীবো ভোগ্যং শবাদি ঘয়োঃ প্রেরিতারমীশ্বরং চ মত্বা 

বিচা্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্বং ব্রিবিধং ব্রদ্মবেতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। 
দ্িবিধশ্রতীষু সতীধু নির্ব্িেষত্বে কিং নিয়ামকমিতি শঙ্কতে। কথং পুনরিতি । 
ইতি রত্বপ্রভা। 

তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদিতি ন্যায়ো নিয়ামক ইত্যাহ। 
অক্ূপবদেবেতি। উপাসনপরবাক্যেু আকারে তাৎপর্য্যাভীবেইপি দেবতা- 

হয়, সাকার স্থির কর! হয় না, এতত্প্রতি কারণ? গুত্রকার় তাহার 
উত্তর দিতেছেন-_ 

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাং 
সাকার স্থির করা কর্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্হ্মগ্রতিপাদক সেই সেই 
বাক্য নিচয় ততপ্রধান অর্থাৎ নিরাঁকারবন্ষপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরা- 
কার ত্রহ্মই মুখ্যন্ধপে প্রতিপাঁদন করে। “তিনি স্থল নহেন, হুল (পর 
মাধু তুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হম্ব নহেন, দীর্ঘও মহেন” “অশবা, আম্পর্শ 
অরূপ ও অব্যয়” "প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্বাহক, নাম 

. ও রূপ ধাহার অন্তরে তিনি ব্রহ্ম” “তিনি দিবা, মুক্তিহীন, পুরুষ অর্থাং 

* ব্রন্ধ অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব | হি যতঃ। তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরাহিতাত্রক্গতা €পর্যয- 
কন্ধাৎ ্রতীনামিতি শেষঃ|_-ত্র্গ রূপাদি বর্জিত । হেতু এই ষে, বরন্মগ্রতিপাদক শ্রতিসমূহ 
মমন্তই অরপত্রদ্ষপ্রধান অর্থাৎ নির্ভণ ত্রদ্গেই ন্দগ্রতিপাদক বাফোয় ভাৎপর্য্য। 



১৫] "তামতী”টীকষান্বিত-শাঙ্কয়তাষ্য-সহিতম্।' ১১৩ 

সততবপ্রধানানি নার্থাস্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং “তত্ব, 
সমন্বয়াধ' ইত্যত্র। তন্মাদেবপ্জাতীয়কেষু বাক্যে থাশ্রুতং 
নিরাকারমেব ব্রক্ষাবধারয়িতব্যমিতরাঁণি ত্বাকারবদ্ত্রদ্ষীবিষ- 
য়াণি বাক্যানি ন ততপ্রধানানি | উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি 
তানি। তেষসতি বিরোধে যথাশ্রুতমায়িতব্যং সতি তু: 
বিরোধে ততপ্রধানান্ভতৎগ্রধানেত্যে। বলীয়াংসি ভবন্তীতি__ 
এষ বিনিগমনায়াং হেতুর্যেনোভয়াস্বপি শ্রগতিষু সতীঘ্বনাকার- 
[মেব ্রন্মাবধার্্যতে ন পুনর্ব্পরীতমিতি | ক! তর্ঘ্যাকার- 
বদ্িষয়াণাং শ্তীনাং গতিরিত্যত আহ্ ॥ ১৪ ॥ 

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্ঘ্যাৎ ॥ ১৫।% 
বিগ্রহবদীকারপিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিশ্রপঞ্চপরশ্রতিবিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ । তেখস- 
তীতি। ইতি রত্বপ্রভা । 

পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত” 
“সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনস্তর, অবাহ্” «এই আত্মা ব্রদ্ম ও 
সকলের অনুভূতি স্বরূপ” এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিষ্তগঞ্চ ব্ধাত্ব 
ভাব বোধ করায় তাহা «তত্ব সমন্বয়াং” স্থাত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। 
[ তস্মা-..আহ ] সেই জন্তই বলি, & সকল শ্রতিতে শবাম্থযা়ী নিরাকার 
তরঙ্গ প্রধান এবং সাকারত্রন্ষবোধক বাক্য-রাশিকে উপাদনা-বিধি-প্রধান 
বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ, দে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত 

ষথাশ্রত অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে ততপ্রধান বাক্যের বলবস্তা আশ্রয় 
ব্ন। এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু--সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ত্রন্ধ- 
বাধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রন্ষের অবধারণ। 

[লিতে পার যে, তবে সাঁকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ 
[লিতেছেন-- 

:* একরপোহগ্যালোকো বথোপাধিস্প পান্্বানিব ভবতি তথা ব্রক্াপুাপাধিসমপর্কা- 
দ্ব্ববদিব ভবতীতি প্রতিপত্তবাং অবৈয়র্ধাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবন্াদর্থবত্বায়েতি 
বং ।--সাকার ব্রগ্বৌধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্ধক, সেই সার্থকোর দ্বারা 
ওয়! যায়, জানা! যায়, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি 
'ধন যেরূপ হয় বা থাকে, আলোক তখন তদাফারাকারিতরপে দৃষ্ট হয়। এইস, ত্রহ্ধও 
[খিব্যাদি উপাধির অনুরূপ অনু হন। 



558 বেদাত্তদর্শনদ্! [৩অ, ২পা। 

যথ। প্রকাশঃ সৌরশ্চজ্জমসো বা বিয়দ্যাপ্যাবতিষ্ঠ- 

মানোহচুল্যাছযুপাধিসননধাত্তেষ্ খন্ুবক্রাদিভীবস্প্তিপদয 
মানেষ্ তন্তাবমিব প্রতিপদ্যত এবং ত্রদ্ধাপি পৃথিব্যাছ্যুপাধি 
সম্বন্ধাৎ তদীকারমিব গ্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ক্রন্মণ 

আঁকারবিশেযোপদেশ উপাসনার্ধো ন বিরুধ্যাতে। এবমবৈ, 

র্ঘ্যমাকারবদ্রক্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি ।ন হি 

বেদবাক্যানাং কম্তচিদর্থবন্ং কম্ত চিদনর্থবত্বমিতি যুক্তং প্রতি 

পত্ভ,ং প্রমাণত্বীবিশেষাৎ। নন্বেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতি 

_ জ্বাতং নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্ত্বং ব্রন্মণোহস্তীতি তদির 

ধ্যতে, নেতি ব্রমঃ। উপাধিনিমিততস্ত বস্তধর্্মতানুপপত্তেঃ। 
উপাধীনাধ্াবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাঁপিতত্বাৎ। সত্যমেব চ নৈসর্ণিক্যা 

চকারাং সচ্চ। অবৈযর্থ্যাৎ। ত্রহ্ষণি সচ্ছতেঃ। দিদ্ধান্তয়তি। 

যেমন কৃর্য্যসন্বন্ধীয় অথবা চ্তর-সন্বন্ধীযম আলোক আকাশ র্যাঁপিয়া অব 

গ্বান করিলেও তাহা খজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রত্ৃতি উপাধির-সংসধে 

(সম্পর্কে ) খজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ডের সায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যার্দ 
উপাধিসংসর্সে পৃথিব্যাদির আকার গ্রাপ্ডের ন্যায় হন। অতএব, উপাসনা 

উদ্দেশে পৃথিব্যা্দি উপাধি অবলম্বনপূর্বক ত্রদ্মের যে আকার-বিশে 

উপিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকার্রহ্মবৌধক শ্রুতি 

বাঁক্য সকল গ্ররূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাকোর কত, 

সার্থক কতক নিরর্থক এরূপ বিবেচনা করা অন্যাধ্য। সমস্ত বেদবাক 

প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। [নম্বেবমপি-..বোচাম 

যদি এমন বল যে, ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধিযোগেও পরবন্ধ 

উভয়চিহ্নত। (সাকার ও নিরাকার এই দ্বেরূপ্য ) অসম্ভব, স্তর 

আবার বল। হইল, পৃথিব্যার্গি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তাদাকার প্রাপ্ডের ন্যা 

হন, সুতরাং পূর্বাপর বাক্য পরম্পর বিরুদ্ধ ইইল, এ বিষয়ে আম; 

বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই । কেননা, যাহা! উপাধিসমূহের নিমিত্ত ( কারণ) তাং 

বস্তর ধর্শ (স্বভাব) নহে। তাহা আবিদ্যাক্কত। উপাধিমাত্রেই অবিদ 
কর্তৃক উপন্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাঁকান্তেই লৌকিক ব্যবহার: 
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মবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি তত্র তত্রা- 
বোচাম ॥ ১৫ ॥ 

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬॥% 
আই চ শ্র্তিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপাস্তররহিতং নির্বি- 

শেষ ত্রহ্ধ “ন যথা সৈম্ববঘনোহনন্তরোইবাহ্ঃ কৃৎন্সো রস- 
ঘন এবৈবং বা অরেহয়মাত্বাহনস্তরোহবাহঃ কৃৎন্নঃ প্রজ্ঞান- 
ঘন এব, ইতি। এতদুক্তং ভবতি। নাস্তাত্নোহস্তবববহির্কবা 
চৈতন্যাদন্যব্রপমস্তি | চৈতন্যমেব তু নিরম্তরমস্ স্বরূপমৃ। 

প্রকাশমাত্রম। ন হি সত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্যৎ যথা সর্বগন্ধত্বাদয়ো- 
পি তু প্রকাশরূপমেব। স্দিতি নোভয়রূপত্বং ব্দ্ধণ ইত্যর্থঃ। তদেতদনেনো- 
ন্যস্ত দূিতম্। সত্াপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণত্বমূ। ভেদেন স্থানতো- 
গীতি নিরাক্ৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রয়োজয়্তি। পরমার্থতন্ততেদ এব 
পকর্ষগ্রকাশবদিতি। সর্কেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সত্যরূপবদেব হি 
তত্প্রধানত্বাদিতি বিনিগমনকাঁরণবচনমনবকাশং স্তাৎ। এবং হি তশ্তাব- 
কাশঃ স্তাদ্ যদি কাশ্চিছুপাসনাপরতয়া রূপমাচক্ষীরন্ কাশ্চিন্নীরূপব্ক্ধপ্রতি- 
গাঁদনপরা ভবেয়ুঃ। সর্বাসাস্ত প্রবিলয়ার্থত্বেন শীরপবুহ্ষপ্রতিপাদনার্থদ্ে 
টক্তোবিনিগমনহেতুর্ন স্তাদিত্যর্থঃ। একবিনিয়োগগ্রতীতেঃ প্রযাজদরশপূর্ণমাস- 
বাক্যবদিত্যধিকারাভিপ্রায়ম্। অন্ুবন্ধতেদাত্ত ভিন্নোইনয়োরপি নিয়োগ 

ই্তি। 

শান্্ীয় ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে বা অছে, এ কথা ততত্প্রসঙ্গে বলা ' 

হইবে ও হইয়াছে। 
শ্রতিও বলিয়াছেন, বদ্ধ নির্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য । 

যথা “্য্্প লবণপিও্ড অনন্তর, অবাহ, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রপ এই 
আত্ম! অনন্তর, অবাহ্, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য )।” ইহাতে 

ইহাই বল! হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্বাহ নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ 

বা আকার নাঁই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্বকাঁলিক রূপ । যদ্রুপ 

৷ * তন্মাতং চৈতস্ামাত্রং আহ্ শ্রুতিরিতি শেষঃ।-শ্ুতিও ব্রদ্ধকে চিদেকরস বলিয়া" 

[ছেন। 

| ১৫ 
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যথ| সৈন্ধবঘনস্থান্তর্হিশ্চ.লবণরস এব নিরস্তরে। ভবতি ম 
রসান্তরস্তথৈবায়মগীতি ॥ ১৬ ॥ 

দর্শয়তি চাথো অপি ম্বধ্যতে ॥ ১৭৯ 
দর্শয়তি চ শ্রুতি? পরক্ূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্ববিশেষং 

'অথাত আঁদেশো নেতি নেতি। অন্যদেব তদ্ধিদিতাদথে 
অবিদ্দিতীদধীতি । যতো বাঁচে! নিবর্তান্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ! 
ইত্যেবমীদ্য!। বাক্ষলিন। চ বাঃ পৃঃ সন্নবচনেনৈব ব্রনধ 
প্রোবাচেতি শ্রুয়তে “দ হৌবাচাধীহি ভগবে। ব্রন্মেতি | স 
ভৃষ্জীং বতৃব। তংহ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ 

কিঞ্চ শ্রুতিন্ৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রন্গোপদেশাৎ নিশ্রপঞ্চং ব্রন্ষেত্যাহ_ 
দর্শয়তি চেতি। অথ দ্বৈতোক্ত্যনস্তরং জ্ঞানহেতুত্বানেতি নেত্যুপদেশ! 
ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অধি অন্যৎ পুনঃ পুনরধীহি তো ইতি নির্ধন্ধকারিণং ত 
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ প্রশ্নে তৃষীন্তাবং ত্যন্ত1 উবাচ। উপশান্তো নিরস্তদ্বৈতঃ 
অতন্তস্ত তৃষফীস্তাব এবোত্বরমিতি। সৌত্রশ্চ অথোশবস্তথার্থকঃ। আদিমৎ, 

লবণ-পিণ্ের অন্তবে ও বাহিরে লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও 
অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যবূগী। তাহাতে চৈতন্তাতিরিক্ত রূপ নাই । 

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রদর্শন করিয়াছেন 
. যথা--“দ্বৈত কথনের পর জ্ঞানকারণ বলিয়া। না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহীং 

বঙ্গ নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।” “তিনি বিদিত হইতে ভিন্ 
অবিদ্িত হইতেও উপরে বা পৃথক্।” “বাক্য ও মন ধীহা৷ হইতে প্রতি 
নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাঁক্য ধাঁহাকে বলিতে ও মন যীহাকে মনন করিতে 
গাঁরে ন| তিনিই ত্রহ্গ” ইত্যাদি। [বাস্কলিনা...ইতি] শ্রতিতে আরং 
শুন] যাঁয়, বাঙ্কলি-বর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ নিরুত্তরতার দ্বারা বরহ্ষত, 
বলিয়াছিলেন। বাস্বলী “হে ভগবন্ ! ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান 1৮ এইরপ গ্রঃ 
করিলে বাহ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার “ব্রহ্ম বলুন” বলি? 
তিনি বলিলেন, “আমি নিশ্চয় বলিতেছ্ছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না৷ থে 

* দর্শয়তি শ্রতিঃ। অথো! অপি ম্মর্ধ্যতে স্মৃতীবুক্তমিত্যর্ঘঃ।--শ্রুতি তত্রপ বর্গ 
উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহা স্থৃতিও বলিয়াছেন। 
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ব্রমঃ খলু ত্বস্ত ন বিজানাস্থ্যপশান্তোহয়মাত্বা” ইতি। তথ৷ 
স্বৃতি্বপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যাতে__ 

“জ্রেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বায়ৃতমশ্মতে। 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সতন্নীসদুচ্যাতে” ॥ 

. ইত্যেবমাদ্যাহ্থ ৷ তথা বিশ্বরূপধরে। নারায়ণো নাঁরদ- 
মুবাঁচেতি স্মর্য্যতে-_ 
রি ছোষ। ময়। ্থষ্ট| যন্মাং পশ্যসি নারদ !। 
১১৪৪ নৈবং মাং দ্র্টূমহদি” ॥ ইতি ॥ ১৭॥ 

অত এব চৌপমা সু্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥& 

কার্ধ্যং তন্ন ভবতীত্যনাঁদিমৎ। সৎ ইন্দ্রিযবেদ্যম | অসৎ পরোক্ষঞ্চ ন স্বগ্রকা- 
শত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ধমভূতগুটণদিবাগন্ধাদিভিযুক্তং মী মৃষ্থিমন্তং পশ্যমীতি যৎ 
সা মায়া। অত এবমদবৈতো ভগবানিতি মাং ডর্ং নার্হসি বন্তুতো মিছা 
রা | ইতি বত্বপ্রভা। 

এই আত্মা উপশীস্ত অর্থাৎ অখটকরদ অদ্বৈত।” (অভিপ্রায় এই যে, 
নির্বিশেষতা হেতু তাহা বাঁক্য পথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং 
নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর । )[ তথা...মাঁদযান্থ ] স্বৃতিতেও 
পর-রূপ গ্রতিষেধ পূর্বক ব্রন্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা-_-“যাহা 
জ্ঞেয়। তাহা বলিতেছি । যাহাব জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাই জ্ঞেয়। 
জয় পর ব্রন্ধ অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অনৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত 
হন।” (সং প্রত্যক্ষ । অসৎ-পরোক্ষ) [ তথা...ইতি ] স্বৃত্যন্তরে বিশ্ব- 
রূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন_-“তুমি যে আমাকে দিবাযগন্ধাদিযুক্ত 
অর্থাৎ মুদ্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই স্থষ্ট। এরূপ 
( মায়িকরূপধারী ) ন! হইলে আঁমাকে জানিতে পাঁরিতে ন1।” 

* নির্ব্িশেষমেব তত্বমিতাম্মাদেব কারণাৎ জলহুর্যাকাদিবদিত্যুপম দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে 
মোক্ষশান্ত্রেঘিতি যৌজন1।-__যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রঙ্গই তব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলন্্যাদির 
দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলনূর্্য-_জলে হূর্ধ্ের প্রতিবিষ্ব। ুর্ধা এক,কিস্তু বহু জলরূপ 
উপাধির দ্বারা তাহার বহত্ব ভ্রম হয়। এতদদৃষটাত্তে অথ ত্রদ্মেরও বৃদ্ধযাদি উপাধির স্বারা 
বহুত ভ্রম নিশ্চিত হয় )। | 



১১৮ রে্নাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ২পা, 

যত এব চাঁয়মাজ্ম! চৈতন্যস্বূপো! নির্ব্বিশেষে। ৰাগ্রনসা, 
তীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্টোহত এব চাস্তোপীধিনিমিত্তা- 

মপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্্যকাদিবদিত্যু 
পমোপাঁদীয়তে মোক্ষশান্ত্রেয্_ 
“যথা ছয়ংজ্যোতিরাস্মা বিবস্বানপো। ভিন্ন বহুধৈকোহনুগচ্ছন্। 
উপাধিন! ক্রিয়তে ভেদরূপো দেব? ক্ষেত্রেষেবমজোহয়মাত্ম। 
ইতি। | 

“এক এব তু ভৃতাত্ম! ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | 
একধা বহুধা চৈব দৃশ্টতে জলচন্দ্রবৎ” ॥ 

ইতি চৈবমাদিষু। অত্র প্রত্যবস্থীয়তে ॥ ১৮ ॥ 

অন্থুবদগ্রহণান্ত, ন তথাত্বম্ ॥ ১১।৯ 

কিঞ্চ যখ! জলাদ্যুপাঁধিকল্পিতঃ সুর্ধযচন্ত্রাদের্ভেদচলনাদির্ধন্ম এবমাত্মন ইতি 

দৃষ্টান্ত: | শ্রুতেশ্চ নির্বিশেষং তব্বমিত্যাহ--অত এব চোপমেতি। জলবিস্ব 
তবাকারেণ ক্রধ্যস্তাভাতবদ্যোতনাঁয় হূর্যকেতি ক-প্রতায়ঃ| যথীয়ং জ্যোতি: 

শর্য়ো বিবস্ান্ স্বত একোহপি ঘটভেদেন ভিন্ন অপোইনুগচ্ছন্ বনুধা ক্রিয়তে 

এবমজোইয়মাত্ম। দেবঃ স্বগ্রকাশ একোইপুযপাধিনা মায়য় ক্ষেত্রেঘনুগচ্ছ" 

.ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজন1। ইতি রত্বগ্রভ1। 

যেহেতু আত্মা চৈতনাস্বরূপ, নির্রিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং 
পররূপ ( অনাত্বরূপ ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্ঠ, সেই হেতু মোক্ষশাস্তরে তাহা; 
উপাধিক্কত মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলহর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
যথা-শ্যদ্রপ এই জ্যোতিত্ধয় কূর্য্য এক হইলেও বু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত 
( গ্রতিবিষ্বিত ) হওয়ায় বনুর ন্যায় হন, তদ্রপ, এই জন্মাদিরহিত স্ব প্রকাশ 
আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে (বনু দেহে) 
অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইতেছেন।” “একই ভূতাত্ম! প্রত্যেক তিঃ 
ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত হইয়া জলচন্ত্রের ন্যায় (জলে যে চনে 
প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র) এক ও বহু প্রকারে দৃ্ঠ 
হন।” ইত্যাদি। পূর্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মন্তকোত্বোলন করেন-_ 
টির 1728558585 72758889585 

* জলং যথা গৃহাতে জানেন বিষয়ীক্রিয়তে ন তথা । তন্মাৎ ন তথাত্বমীগাধিকভেদব্ 



২০) ] “ভামতী”-টাকান্থিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ১১৯, 

ন জলমূর্ধ্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে তদ্দগ্রহণাঁৎ। সূর্ধ্যা- 
দিভ্যে! হি মূর্তেভ্যঃ পৃথগ্ভৃতং বিপ্রক্উদেশং মুর্তং জলং 
গৃহতে তত্র যুক্তঃ সূর্ধ্যারিপ্রতিবিম্বোদয়ো ন স্বাত্মাহমূর্তো ন 
চাম্মাৎ পৃথগ্ভৃতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ | সর্ববগতত্বাৎ 
সর্ববানন্যত্বাচ্চ । তম্মাদযুক্তোহয়ং'দৃষ্াস্ত ইতি । অন্ত প্রতি- 
বিধীয়তে ॥ ১৯ ॥ 

ৃদ্ধিহাসভা ক্লু মন্তরভীবাঢুভয় 
সামঞ্জন্যাদেবম্ ॥ ২০।৯ 

ইহাত্বনুযু্দৃষ্টাস্তবৈষম্যশস্কাস্ত্রমূ। অনুবদিতি। আত্মনোইরূপত্বাৎ দৃর- 
স্থোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়! বুদ্ধ্যাদিষু প্রতিবিষ্বভেদে! ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ইতি 
রত্বপ্রভা। 

আত্মাতে জলক্র্য্যের সাদৃশ্ঠ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, 
সে প্রকারে তাহার গ্রহণ (জ্ঞান ) হয় না। জল মূর্ত, হুর্যযও মূর্তপদার্থ, পরস্ত 
ূ্য্যাদি মূর্তপদার্থ হইতে মূর্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয়। 
(জলকে পৃথক্ ও দুরস্থ রূপে জানা যায় )। অতএব জলে স্ৃর্য্য প্রতিবিদ্বের 
উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিদিদ্ধ। কিন্তু আত্মা অমূর্ত এবং তাহা হইতে পৃথক্ 
ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। না-থাঁকার কারণ, তিনি সর্গত ও 
সর্ধাভিন্ন। সেই জন্যই বলা হইল, আত্মায় জলহূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। 
অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত সমনৃষ্টাত্ত নহে। বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রস্ত অনুমান ,হয় 
না । এই আপত্তির সমাধান এই_- 

প্রত্যেতব্যম। অন্দপত্বা দুরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ। মায়য়! বৃহ্ধযাদিধাত্মনঃ প্রতিবিম্বভেদে! ন যুক্ত 
ইতার্ঘঃ। দৃষ্টান্তবৈষমাপ্রদর্শননুতরমেন্তং।_-আত্ম! জলের ন্যায় মূর্তপদার্থ হেন, সে জন্য 
তাহাতে প্রো দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। সঙ্গত দৃষটাস্ত না হওয়ায় তাহার উপাধিকভেদ অগ্রাহ্য 
হয়। ( এটা পূর্ববপক্ষ-সৃত্র) 

* অন্তর্ভাবাৎ উপাধাস্তর্তাবাৎ উপাধিধর্মানুবিধাযিত্বদিতি যাবৎ বৃদ্ধিহাসতাক্ত মিত্যুপ- 
নক্ষণমুপা ধিধর্দমভাগিত্বমিতি গরমার্থ;। উপাধের্জলস্য বৃদ্ধো গ্রতিবিদ্বাম্্কঃ হৃর্য্যো যথা 
বৃদ্ধিং ভজতে ন তু স্র্যান্তঘ্ুপাধের্দেহাদেব্দ্ধৌ প্রতিবি্বাত্বকং ব্রদ্ধ (জীবাক্মা ) বৃদ্ধিতাক্ 
ভবতি ন তু ব্রদ্েতি হুত্রার্থ;ঃ। সমাধানমৃব্রমেতৎ। উপাধ্যন্তর্ভীবেন তৎকল্লিতধর্মবন্বমত্র বিব- 
ক্ষিভাংশন্তেন দাম্যমত্ত্যেবেতি সমাধাননত্রতাৎপর্বাম।--উপধেয় পদার্থ উপাধিধর্সের জনু- 



১২০ বেদাস্তদর্শনম্। ৩, ২গা, 

যুক্ত এব স্বয়ং দৃষ্টীস্তো৷ বিবক্ষিতাংশসম্তবাৎ | ন ছি 
ৃ্টন্তদার্ডান্তিকয়োঃ কচিৎ কিঞ্িদ্বিবক্ষিতমংশং যুক্ত] সর্ব 
সারপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িহুং শক্যতে | সর্বসারূপ্যে হি দৃষ্টস্ত- 
দার্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যা। ন চেদং স্বমনীষিকয়া 
জলসূর্্যকাদিদৃষ্টন্তপ্রণয়নমূ। শাস্রপ্রণীতস্ত স্বস্ত প্রজনমান্র- 
মুপন্যস্তাতে | কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি। তডু- 
চ্যতে বৃদ্ধিহাসভাক্ত মিতি। জলগতং হি সূর্য্য প্রতিবিম্ব 
জলবৃদ্ধৌ বর্ধতে জলহ্বাসে হুদতি জলচলনে চলতি জলভেদে 
ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্মান্ুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ 

উপাধ্ন্তর্ডাবেন তৎকল্পিতধর্্ববত্বমত্র ৰিবক্ষিতাংশন্তেন সাম্যেন সমাধান- 
স্প্রম্-বৃদ্ধিন্বাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যেহপি নীরপাত্মনঃ প্রতিবিস্বং স্ববুদ্ধয! কথ; 
কর্যত ইত্যত্রাহ--ন চেদমিতি। আয়তে ন কল্যত ইত্যর্থ;। শ্রতদৃষ্টানতস্ 
ু্য্যকাদিবৎ ইতযুপন্তাসেন কিং ফলমিত্যত আহ--শান্ত্রেতি। আত্মনো 
নির্বিশেষত্বং ফলমিত্যর্থ | অবিরোঁধ ইতিন বৈষম্যমিত্যর্থঃ ৷ আত্মা প্রতি- 

দৃষ্টান্ত ন্যাধ্য। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ হু্- 
স্তব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দাষ্টণস্তিকের সর্ধসারপ্য অর্থাৎ সর্বাংশে 
সমানতা' কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্বাংশে সমান হইলে 
এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত কে দাষ্টন্তিক তাহা জানা যায় না। স্থৃতরাং 
ৃষ্ান্ত-দাষ্াস্তিক-ভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদং...মিতি] অপিচ, & 
যে জলকুর্য্যক-দৃষটাস্ত, ও দৃষ্টান্ত অশ্মদাদির কল্পিত নহে, উহা শান্তর-গ্রণীত। 
সঘ্ে এ শাস্্গ্রণীত দৃষ্ান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে । যদি 
কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারপ্য বিবক্ষিত? (শান্ত কোন্ অংশ 
বলিতে ইচ্ছুক 1) সেই জন্য বলিতেছেন, ৃদ্ধিস্বাসভাক্তমিতি | [ জলগতং... 
অবিরোধঃ ] জল বাঁড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ কূর্ধ্যপ্রতিবিষ্ব বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, জল ত্ত্ব বা অল্প হইলে অন্ন বাঁত্স্ব হয়। জলের কম্পনে 
কম্পিত হয় এবং জলের'নানাত্বে নান! (অনেক ) দেখায়। এইরূপে সৃর্যয 
জলধন্মান্যায়ী কিন্তু পরমার্থপক্ষে কুরধ্য যেমন তেমনিই থাঁকেন, উল্লিখিত 
প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষটাত্ত, তেমনি, পরমার্থপক্ষ 78828 8521555155518525787887 
গামী, তদন্ুসারেই হুর্ধোর ও ত্রদ্ধের হাসবৃদ্ধাদিভাগিত্ব উপচরিত, মে অংশে দৃষ্টান্ত 
নাট স্তিকের সাম্য আছে, হুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অমম নহে । 
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ূ্ধ্যস্ত তথাত্বমস্তি। এবং পরমার্থতোইবিকৃতমেকরূপমপি 
সৎ ত্রহ্ধ দেহাঁছ্যুপাধ্যন্র্জাবাৎ ভজত ইবোপাধিধ্ান্ বৃদধি- 
হ্বাসাঁদীন্। এবমুভয়োর্দু'টান্তদার্টণত্তিকয়োঃ সামঞ্ীস্তাদবি- 
রোধ? ॥ ২০ ॥ 

দর্শনীচ্চ ॥ ২১।৯ 
দর্শযতি চ শ্রুতিঃ পরস্তৈব ব্রদ্ধণো। দেহাদিষূপাধিবহস্ত- 

রনুপ্রবেশঃ 

পুরশ্চক্তে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্তে চতুষ্পদ । 
পুর? স পক্ষী তূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥ 

ইতি | অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ইতি চ। তস্মাদ্যুক্ত- 
মেতৎ_-অত এবোপমা! দূর্ধ্যকাদিবদিতি | তম্মাৎ নির্বিবিকল্প- 
কৈকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নোভয়লিঙ্গং ন বিপরীতলিঙ্গঞ্চেতি দিদ্ধমূ। 

বিসবশৃন্তঃ নীরূপদ্রব্যত্বাৎ বাধুবৎ ইত্যন্থমানে আকাশে ব্যতিচারঃ। অল্পজলে 

বিদুরাকাশপ্রতিবিস্বদর্শনাছ্পাধিরূপন্থত্বমপি কচিদনপেক্ষিতমিতি ভাঁবঃ। ইতি 

রত্প্রভা। | 

বতন্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাঁদি উপাঁধির ক্রোড়গত হওয়ায় 
উপাধিধর্মের ভ্রাসবৃদ্ধ্যাদি ভজন করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং এররূপেই 
ৃষটান্তদাষ্টান্তিকের সামগ্রস্ত হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয়। 

শ্রুতি দেহাঁদি উপাধির মধ্যে পরব্রঙ্গের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন। যখা-- 
“সেই ঈশ্বর দ্বিপদের পূর অর্থাৎ মন্য্যাদির দেহ জন করিলেন। চতুষ্পদের 
পূরন অর্থাৎ পশুদেহ স্থজন করিলেন । করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্বে 
পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ত সকল পূরে অর্থাৎ খ সকল দেহে আবিষ্ট 
হইলেন। দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ।” “্জীবরূপ আত্মা 
রূপে অস্থপ্রবেশপূর্বক-_» ইত্যাদি। অতএব, “হর্য্ের ন্যায়” এই উপমা 
ন্যায্য উপম৷ সুতরাং ব্রক্ম একরূপ নির্বিশেষ, দ্বিবূপ ও বহুরূপ নহেন। ইহা 

* শ্রতৌ পরস্যেবাবিকৃতমা ব্রহ্ধধ। দেহাদিষুপাধিঘস্তরনুপ্রবেশদর্শনাদিতি যোজনা ।__ 
শ্রুতিতে অবিকৃত পরত্রদ্ষের শরীরাস্তঃ প্রবেশ কথিত থাকাতেও ব্র্গ কেবল চিদ্ময় ও এক- 

রূপ, ইহা! অবধারিত হয়। 
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অত্র কেচিৎ দ্বে অধিফরণে কলয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ কিং 
প্রত্যন্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম উত প্রপঞ্চবদনেকা- 
কারোপেতমিতি | দ্বিতীয়ন্ত স্থিতে প্রত্যন্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং 
সল্পক্ষণং ব্রহ্ম উত বোঁধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিতি | অত্র 
বয়ং বদামঃ_সর্ধবথাপ্যানর্থৃক্যমধিকরণীন্তরারস্তস্তেতি | যদি 
তাব্দনেকলিঙ্গত্বং পরস্ ব্রম্ধণে! নিরাকর্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াস- 
সত পূর্ব্রেণেব_ন স্থানতোহগীত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃত- 
মিত্যুত্রমধিকরণং প্রকাশবচ্চেতি ব্যর্থমেব তবে । ন চ 
সল্লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্ত,মৃ। বিজ্ঞানঘন 
এবেত্যাদি শ্রতিবৈযধধপরসঙ্গাংৎ | কথং বা নিরস্তটৈতন্যং 
ব্রহ্ম চেতনস্য জীবস্তাত্বত্বেনোপদিশ্তেত। নাঁপি বোধ- 

প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণাত হইতেছে। [অত্র...মিতি] কোন কোন 
ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটা বিচার কল্পনা করেন। গ্রাথম বিচারের বিষয় 
এই যে, ব্রন্ষ কি নিশ্রপঞ্চ একরপ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ? 
দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিশ্রপঞ্চ একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও 
তাহার নিদ্ি্ট লক্ষণ অন্বেষণীয়। তাহাতে এই জিজ্ঞান্ত যে,তিনি কি 
সংস্বরপ? না বোধরূপ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ? [অত্র 
দিশ্রেত ] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য-_বিচার দ্বয়ের আরস্ত সর্বপ্রকারে 
নিক্ষল-_নিশ্রয়োজনীয়। যদি ত্রন্মের অনেকলিঙ্গতা (অনেকরূপিত) 
নিরাকরণের জন্য এ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়। থাকে, তাহা হইলে 
স্ৃতরাং তাহা ব্যর্থ। কেন-না তাহা “ন স্থানতোইপি* এই পূর্বস্থত্রের 
দ্বার নিরাকৃত হইয়াছে। পরে যে পপ্রকাশৰচ্চ” এই শ্ৃত্রে দ্বিতীয় বিচার 
আরব্ধ হইয়াছে, সে বিচার কাঁধেই ব্যর্থ বা নিপ্রয়োজনীয় হইতেছে। 

ব্রহ্ম কেবল সং অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূ্প, বোঁধলক্ষণ বা বোধন্ধপ 
নহেন, এরূপ বলিতে পার না। না পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে 
“বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যতঙ্গ হয়। এরূপ হইলে শ্রাতিই বাঁ কেন 

' নিরম্তটৈতন্ত অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরত্রদ্ষকে চেতন জীবের আত্বা 
বলিয়। উপদেশ করিবেন? [নাপি .'গম্যেত ] বোধই ব্রন্ধের লক্ষণ, সত্তা 
নহে, ইহাও বলিতে পার না। বলিতে গেলে “অন্তি--আছেন, এত- 
ভ্রপে উপলবব্য” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক। যাহার সত্তা 
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লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন সল্পক্ষণমিতি শক্যং ব্তমূ। অস্তীত্যেবো- 
পলব্ব্য% ইত্যাদিক্রুতিবৈয়ধ্যপ্রসঙ্গাৎ | কথং বা নিরন্ত- 
সত্তাকো বোধোইভ্যুপগম্যেত | নাপ্যুভয়লক্ষণমেব ব্রন্ষমেতি 
শক্যং বক্ত মৃ। পূর্ববাভ্যুপগমবিরোধপ্রনঙ্গাৎ। সভভাব্যারৃতেন 
বোঁধেন বৌঁধব্যাবৃত্তয়৷ চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানস্ 
তদেব পূর্ববাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্ধত্বং প্রসজ্যেত। শ্রুত- 
ত্বাদদৌষ ইতি চে ন, একম্তানেকস্বভাবত্বীন্ুপপত্তেঃ । অথ 
নত্তৈব বোধো৷ বোধ এব চ সত্তা নীনয়োঃ পরম্পরব্যাবত্তির- 
স্তীতি যছ্থ্যচ্যেত তথাপি কিং সল্ক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং 
উতোভয়লক্ষণমিত্যয়ং বিকল্পে! নিরালম্বন এব স্যাৎ। সূত্রাণি 
ত্বেকাঁধিকরণত্বেনৈবাম্মাভিনাতানি। অপি চ ত্রচ্মবিষয়াস্ 
শ্রতিষাকারবদনাকাঁরপ্রতিপাঁদনেন বিপ্রতিপন্নাস্বনাকারে 
নাই, যাহার সত্তা অন্বীরত, কি-প্রকারে তাদুশ বোধ ত্বীকার করিতে 
পার? [নাপ্যুভয়...প্রসজ্োন্ত ] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই তরঙ্গের লক্ষণ, 
এমন কথাও বলিতে পারক নহ। কেনন। তাহা !পৃর্বস্বীকৃতের বিরোধী । 
যে ব্যক্তি সত্তবাবিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্গলক্ষণ 
বলিতে প্রস্তত, উদ্যত, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ববিচাঁরে প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছিল সেই গ্রতিধিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষ আপতিত হয়। (অভিপ্রায় এই 

যে, নিশ্রপঞ্জ একরূপ, এততৎসিদ্ধান্ত বিখটিত হয় এবং ইহারা ভিম্নোভয়রূপত্ব 
পক্ষের প্রতিবন্ধক ব! বাধাদাঁয়ক হয়। অর্থাৎ পূর্বপক্ষই হয় না) 
| শ্রুতত্বা-..নীতানি] শ্রুতি বলিয়াছেন সুতরাং নির্দোষ, এ কথাও বক্তব্য 
নহে। কারণ এই যে, একের অনেকশ্বভাবতা অসিদ্ধ। যদি এমন 
বল যে, সত্তাই বোঁধ, বোধই সত্তা, তছভয়ের পরম্পর ব্যাবৃত্তি (ভেদ) 
নাই, তথাপি, অর্থাং তাহ! বলিলেও ব্রহ্ম কি সন্্রপী অথবা বোধনূগী? 
এই বিকল্প (সংশয়) নিরালম্বন ( বিষয়শূন্ত ) হইয়া পড়ে। এই সকল 
কারণে, আমরা & কঞএকটী হুখ্রকে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি। 

| অপচ-..সম্পদান্তে ] অন্ত কথা এই যে, ব্রহ্মধিষয়ক শ্ররতিবাক্যের মধ্যে 
যে সকল বাক্য সন্দিদ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত' হইলে সে সকলের 
কোন একটা গতি বলিতে হইবেক। দেই গতি বলিবার জন্যই “প্রকাশ 
বচ্চ” ইত্যাদি স্ত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যসিদ্ধি। 

১৩ 



১২৪ বেদাস্তদর্শনম্। | ৩অ, ২প। 

্রহ্মণি পরিগৃহীতেহবশ্যং বক্তব্যেতরাসাং শ্রুতীনাং গতিঃ। 
তাদর্ঘ্েন প্রকাশবচ্চেত্যাদীনি সুত্রাণ্যর্থবন্তরাণি সম্প- 
দ্যন্তে। যদপ্যাহুরাকারবাদিন্যোহপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবি- 
লয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্যর্থা এব ন পৃথগর্থা ইতি তদপি 
ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে |' কথমৃ। যে হি পরবিদ্যাধিকারে 
কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে “থ৷ যুক্তা হ্যস্ত হুরয়ঃ শতা দশে. 
ত্যয়ং বৈ হরয়োইয়ং বৈ দশ চ সহআণি বছুনি চানস্তানি 
চ” ইত্যেবমাদয়ান্তে তবন্ত প্রবিলয়ীর্থাঃ | “তদেতদুতরহ্ষাপূর্বব 
মনপরমনভ্তরমবাহ্থং ইত্যুপসংহারাৎ। যে পুনরুপাঁসনাধি- 
কারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে যথা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারপ?ঃ 
ইত্যেবমাঁদয়ে। ন তেযাং প্রবিলয়ার্থন্ ন্যায্যং স ক্রতুং কুব্ৰী 
তেত্যেবপ্জাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপাসনবিধিন!. তেষাঁং সন্ব 
ন্বাৎ। শ্রুত্যা চৈবঞ্জাতীয়কানাং গুণানামুপাঁসনার্থত্বেইব, 

[ য্দপ্যাহু:..মন্বন্ধাৎ] অন্য এক টাকাকার বলেন, সাকার ত্রহ্মবাঁদিন 

শ্রতিগণও গ্রপঞ্চ-বিলয় দ্বারা নিরাঁকার ব্রন্মের বোৌঁধক হয়, সে জন 

সে সকল শ্রুতির পৃথক অর্থ নাই। এ ব্যাখ্যাঁও সমীচীন নহে। গর 
বিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ত্রন্মের প্রকরণে যে-প্রপঞ্চ পরিপঠিত 
গ্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে। যেমন, “এই 
জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটা হরি অর্থাৎ ইন্দিয়। এই ঈশ্বরই এ দশ, শত 
সহজ হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (প্রাণীর একত্ব বিবক্ষায় দশ, অনেকত্ব বিবঙ্ষা 
শত, সহত্র ও অনন্ত)” ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতির তাং 
পর্য্য গ্রবিলয়, ইহ! হইতেও পাঁরে | কেননা, এ প্রস্তাব “সেই এই ত্র 
অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ--” এইরূপে অনাকারত্রক্মতাৎপর্যে 
উপনংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে। কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকা 

গঠিত, যথা তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তিরপ, ইত্যাদি,--এ সক 
ও নে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতী গ্যাষ্য নহে। কেননা, “সেই উপামব 
ক্রতু (উপাপনা--ধ্যান) করিবেক” এইরূপ এইরূপ প্রক্কৃত (যাহার জহ 
্রস্তাবারন্ত তাহ! প্রকৃত) উপাঁসন! বিধির সহিতই ধী সকলের সম্বন্ধ ব 
অন্বয়। [শ্রত্যা...বাক্যত্মম্] যদি শবার্থের দ্বারা এ সকল গুণের (তরন্ষধর্থের 



২১১] “ভামতী”-টাকা্িত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম। ১২৫ 

কল্ল্যমানে ন লক্ষণয়। প্রবিলয়ার্থত্বমবকন্পতে | সর্যেষাঁঞ্চ সাঁধা- 
রণে প্রবিলয়ার্থত্বে মতি “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ইতি: 
বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং হ্যাৎ। ফলমপ্যোং যথো- 

পদেশং কচিৎ দুরিতক্ষয়ঃ কচি দৈশ্রধ্যপ্রাপ্তিঃ কচিৎ ত্রমমুক্তি- 
বিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থধপর্ধ্যমেবোপাসনাবাক্যানীং 
রন্ধবাঁক্যানাঞ্চ শ্যাষ্যং নৈকবাঁক্যত্বম। কথঞৈষামেকবাক্য- 
তোৎপ্রেক্ষেতেতি বক্তব্যমূ। একনিয়োগপ্রতীতে? প্রযাজ- 
র্শপূর্ণমাসবাঁক্যবদিতি চে) ন, ব্রহ্মবাক্যেযু নিয়োগাহভা- 
নাৎ। বস্তমাত্রপর্ধ্যবমীয়ীনি হি ব্রহ্মবাঁক্যানি ন নিয়োগো- 
দেশীনীতি | এতদ্বস্তরেণ গ্রাতিপাদিতং তত, সমস্বয়াৎ 

উপাসনার্থতা সিদ্ধ হয তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়। 
সে সকলের লন্ুপ্রয়োজনতা। কল্পনা কবিতে পার না। সমুদায় গুণেরই 
সাধারণবূপে বিলার্থতা নিশ্চিত হইলে “অরূপবদেব হি ততপ্রধানত্বাৎ” 
এই মর নির্বনিব হইনা পড়িবে । অর্থাৎ এ স্বর বলিবাঁর আঁর 

গ্রয়োজন হয় মা অথবা উহার উল্লেখ নিরর্থক হয় । এ মকল উপাসনার 

ফলও উপদেশানুসারে কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও অশ্বর্ধয (অণিমাদি- 
শক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনাঁবাকোর ও বরহ্গ- 

বোধক-বাঁকোর পৃথক্ অর্থ হওয়াই ন্যাধ্য, একবাক্য বা একার্থ হওয়া 
্যায্য নহে । [ কথকথৈষা-..ইত্যত্র ] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উন্নয়ন 
করিবে? তাঁহ। বলিতে হইবে । এক নিয়োগ গ্রতীত ভওয়ায় গ্রবাঁজ ও 
র্শপূর্ণমীস * বাঁকোর হ্যায় একবাঁক্য বা একার্থ (উপানাবাক্য ও বঙ্গ 
বাক্য মিলিয়া এক বঙ্গার্থবোধক ) হইবে বলিবে, তাঁহা বলিতে পারিবে 
না। কেননা, রঙ্গবোধকবাকো নিষোগ 1 নাই-নিযোগ অসম্ভব | বঙ্গ- 

* শ্রতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণম।ন ন।মক যাগ কবিবেক। অনা স্থানে 
আছে, প্রযজ ও অন্ুব!জ প্রভৃতি কবিবেক। উহাতে মীনাংস।পবিশোধিত মত এই যে, এ 

মকল বকা মিলিত হইয়া! এক দর্শপৌর্শমাস যাগেব বোধক হইবে । 
1 প্রপঞ্চ-বিলয়বাদীব অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার বাতীত অন্য আকারের বিলয় 

করাই সেই মেই আকারবদিনী আতির ভাৎপর্যা। তিনি মনোময়। এ উপদেশের 
তাৎপর্যার্থ এই যেঃ তিনি মনোতিরিক্ত উপাধিশৃন্ত। এইরূপ, প্রাণাতিরিক্ত উপাধিশৃশ্য । 
( উপাসকের চিত্ববৃত্তি যেন তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্ঠ।কার গ্রহণ না৷ করে, ইহাই 
ও সকল নিয়োগের ত|ংপর্ধ) এবং ক্রমে যখন শরীর ও প্রাণ নিবারিভ হইভেছে তগন 



১২৬ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ৩অ, ২পা, 

[ বেদাণ্অ০ ১। পা* ১সৃৎ৪] ইত্যত্র । কিংবিষয়কম্চাত্র 
নিয়োগোইভিপ্রেত ইতি বক্তব্যযৃ। পুরুযো হি নিযুজ্যমানঃ 
কুর্ব্িতি স্বব্যাপারে কম্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে | ননু দ্বৈতপ্রপঞ্চ- 
প্রবিলয়ে। নিয়োগবিষয়ো৷ ভবিষ্যতি, অগ্রবিলাপিতে হি 

দ্বৈতগ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্বাববোধো ন ভবতীত্যতে| ব্রহ্মতত্বী- 
ববোধপ্রত্যনীকভূতো দৈতপ্রপঞ্চ; প্রবিলাপ্যঃ | যথা স্বর্গ- 
কামস্ত যাগোহনুষ্ঠাতব্য উপদিশ্যাতে, এবমপবর্গকামস্ত 
প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ | যথা চ তমদি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্বং অববুভূৎ- 
সমাঁনেন ত্প্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্ম- 
তত্বমববুভৃৎসমানেন তৎগ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাঁপয়ি- 
তব্যঃ | ব্রন্মস্বভাবে! হি প্রপঞ্চে৷ ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম ৷ তেন 

বাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্গবস্তর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল রর 

নিয়োগের উপদেশক নহে। এ সকল সবিস্তরে “ত্ত সমন্বয়াং” 
বলা হইয়াছে । [কিং..'নিযুজ্যতে ] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা রা 
নিয়োগ অভিপ্রেত তাহা! নিঘ়োগবাদীকে বলিতে হইবে। কেননা) যে 
“কর” ইত্যাদি প্রকারে নিধুজ্যমান, নিয়োগের সামর্থো সে কোন এক 

নিজ ব্যাপাঁরেই নিযুক্ত হয়। স্থৃতরাং উদাহত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ 

অভিপ্রেত কি-ন| তাহ! বলা আবগ্তক কিন্তু বলিবার বা দেখাঁইবার উপায় 
নাই। (ব্যাপারের অযোগ্য বা অপাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না।) 
[ নন. 'ভবতীতি ] যদি বল, দ্বেত্তগ্রপঞ্চবিলর উক্ত নিয়োগের বিষয়, 

কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাঁপিত (বিলীন) না হইলে বরন্ষতত্ব সাক্ষাৎ- 
কার হয় না, সেই কারণে ত্রহ্মতব্বাববোঁধের শত্রস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবি- 
লাপিত করিতে হয়। যাঁগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, গ্রপঞ্ 

বিলাপন, তেমনি, মুমুক্ষুর কর্তব্য। ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন 
তাহার জ্ঞান হইতেছে না। এই বিশ্বাসের অন্বলে ঘটতত্ব জিজ্ঞাস 
যেমন ঘটতত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে (আলোকের 

উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্ষ'তত্ব জিজ্ঞাস ও ত্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
শা টিটি শা িটিটাটাশিটাটাকী াািাশশীাীশ্ীীীশিশীিটিটটার্ 

বুঝিতে হইবে, এ নিষেধে মনেরও নিষেধ হইয়াছে। হুতরাং ই সমুদয় বাক্য চরদে 
নিরাকার ব্রন্মেরই বৌধক হইবে। 
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নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্ষতত্বীববোধে। ভবতীতি । অত্র 
বয়ং পৃচ্ছামঃ-_-কোহয়ং প্রপঞ্চগ্রবিলয়ে! নাম । কিমগ্রিপ্রতাঁপ- 
সম্পর্কাৎ ঘ্বৃতকাঠিন্য প্রধিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্তব্য 
আহোব্বিদেকম্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকন্দ্র প্রপঞ্চবদবিদ্যা- 
কৃতে ব্রন্মণি নাঁমরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়! প্রবিলাপয়িতব্য ইতি। 
তত্র যদি তাবদিদ্যমানোহয়ং প্রপঞ্চো! দেহাদিলক্ষণ আধ্যা- 
ত্বিকো বাহ্শ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত 
স পুরুষমাত্রেণাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতৃমিতি তত্প্রলয়োপদেশো- 
ইশক্যবিষয় এব স্যাৎ। একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদি গ্রবিলয়ঃ 

“কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়” ইতি। বাস্তবন্ত বা প্রপঞ্চস্ত প্রবিলয়ঃ 
মর্পিষ ইবাগ্নিসংযোগাৎ্ সমারোপিতস্ত বা! রজ্জাং সর্পভাবস্তে রঙ্জুতত্বপরি- 
ভ্ঞানাৎ। ন তাবদ্বাস্তবঃ সর্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চ; পুরুষমাত্রেণ শক্যঃ 
মুচ্ছেতুদ। অপি চ প্রহ্লাদপ্তকাদিভিঃ পুরুষধোরেয়ৈ: সমূলমূননূলিতঃ 
্রপঞ্চ ইতি শূন্যং জগ ভবেৎ। ন চবাস্তবং তত্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছে- 
তুম। আরোপিতরূপবিরোধিত্বাত্বসবজ্ঞানস্তেত্যুক্তমূ। সমারোপিতরপত্ত প্র- 
গঞচে। বরন্মতত্বজ্ঞাপনপটরৈরেব বাঁক্যেবর্মতত্বমববোধয়ন্তিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেত্- 
মিতি কুতমত্র বিধিনা। ন হি বিধিশতেনাপি বিনা তত্বাববোৌধনং 
্রবর্তস্বত্বঙ্ঞান ইতি বা কুকু প্রপঞ্গ্রবিলয়মিতি বেতি প্রবর্তিত; শরোতি 
গ্রপঞ্প্রবিলয়ং কর্তৃমূ। ন চাস্তাস্জ্ঞানবিধিং বিনা বেদাস্তার্থবহ্ষতত্বাবকোধো 

প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন । প্রপঞ্চই বরঙ্গস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম 
প্রপঞ্চস্বভাব নহেন.। তাই নামরূপপ্রপঞ্চ বিলীন হইলে ব্রক্গতত্বের বোধ 
হয়। [ তত্র-ভবিষ্যৎ] ধাহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাহী- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চবিলয় কি? (অর্থাৎ কিরূপ বিলয়?) 
অগ্নিসম্পর্কে যে দ্বৃত-কাঠিন্ত বিলীন হয় (গলির! যায়), জগৎপ্রপঞ্চকে 
কি তাহার ন্ায় বিলাপিত কবিতে হইবে? অথবা চন্ত্রে নেত্রদোষ- 
জনিত ছিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলীপন যদ্রপ, ব্রঙ্গে অবিদ্া- 
ীষজনিত নামরপপ্রপঞ্চের তন্রপ বিলীগন করিতে হইবে? এই দৃশ্ত- 
1ন দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-গ্রীপঞ্চ ও পৃথিব্যা্গিলক্ষণ বাহিক-গ্রপঞ্চ এই 
ঘববিধপ্রপৃঞ্চকে যদি ঘ্বতকাঠিক্ত বিলাপনের ন্যায় বিলাপিত করিতে হয় 



১২৮ বেদাস্তদর্শনম্। [ ওঅ, ২পা, 

কতঃ ইদানীং পৃথিব্যাদিশৃন্যং জগদতবিষ্যৎ। অথাবিদ্যাধ্যস্তো 
্রক্ষণ্যেকম্সিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপ্যত ইতি 
ব্রয়াৎ, ততে৷ ব্রন্বৈবাবিদ্যাধ্যন্তপ্রপঞ্চপ্র্যাখ্যানেনীবেদয়ি- 
তব্যং “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম । তৎ সত্যং স আত্মা তত্বমসি। 

ইতি | তশ্নি্নাবেদিতে বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে তয়! চাবিদ্যা 
বাধ্যতে ততশ্চাবিদ্যাধ্যস্তঃ মকলোহয়ং নামরূপপ্রপঞ্চ; স্বপ্ন- 

প্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে ৷ অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রন্মবিজ্ঞীনং 
কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঞ্চেতি শতকৃত্বোইপুযুক্তে ন ত্রহ্মবিজ্ঞানং 
প্রপঞ্চগ্রবিলয়ো বা জায়েত। নন্বাবেদিতে ব্রহ্মণি তদ্িজ্ঞান- 
বিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো। বা নিয়োগ? স্তাৎ ন, নিশ্রাপঞ্চ- 

ন তবতি। মৌলিকম্ত স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধেরেব বিবক্ষিতার্থতয়া সকলস্ত 

বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধনপরতামাপাদযতো। বিদ্যমানত্বাদন্যথ। কর্্মবিধি- 

তাহা হইলে তাহা! কোনও ব্যক্তির শক্য নহে। সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়- 
করণের উপদেশ (বিধান ) নির্কিষয় অর্থাৎ 'প্রলাপতুল্য নিরর৫থক। অপি, 

গ্রথম-মুক্ত পুরুষের দ্বানা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং 

পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত হয়। [ অথাবিদ্যা... 

জায়েত] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃষ্ঠ প্রপঞ্চ অদবয় ত্রন্মে অবিদ্যার 
দ্বারা অধ্যন্ত বা আরোপিত, (যদ্দপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত তন্রপ আরো- 

পিত), সুতরাং এই আরৌপিততপ্রপঞ্চ বিদ্যার (তত্জ্ঞানের ) দ্বারা 
বিলাপিত করিতে হইবেক, এবপ হইলে বন্দ এক ও দ্বিতীয়রহিত, 

তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাপ্িপ্রকারে অবিদ্যা 
যন্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া বরহ্ধযাথাথ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারা 
উপাসককে জ্ঞান-গম্য কর! শাস্ত্রের কর্তব্য । ন্ষযাথার্ধ্য জ্ঞানগোঁচর করাইতে 

পারিলে আপনা! হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদুরিত 

করিবেক, অবিদ্যার অভাঁৰ হইলেই তত্রুত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাগ্ন 

পদার্থের স্তায় বিলীন হইবেক। বর্গ যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ 

ভান কর” "প্রপঞ্চবিলয় কর” এই ছুই কথা৷ শত বাঁর বল, তাহ! হইলে 

কম্সিন্কালেও ব্রহ্গবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না। 

[ নম্বাবেদিতে...ক্রিয়তে ] যদি রঙ্গ বিজ্ঞাপিত হন তাঁহা। হইলে ত্রক্মবিষয়ক 
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্রত্বাত্মতত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ। রজ্ছুম্বরূপপ্রকাশনেনৈব 
হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রগঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি। 
নচ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে । নিযোজ্যোহপি চ প্রপঞ্চাব- 
স্থায়াং যোইবগম্যতে জীবো নাম স প্রপঞ্চপক্ষস্তৈব বা স্যাঁৎ 
্রহ্মপক্ষন্তৈব ব1 | প্রথমে বিকল্পে  নিশ্রাপঞ্চব্রহ্মতত্বপ্রতিপাদ- 
নেন পৃথিব্যাদিবজ্জীবস্তাঁপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কম্ত প্রপঞ্চ- 
প্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত কম্ত বা নিয়োগনিঠতয়া মোক্ষো- 
হ্বাপ্তব্য উচ্যেত। দ্বিতীয়েইপি ব্রন্মৈবানিযোজ্যস্বভাবং 
জীবন্ত স্বরূপমৃ| জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে 

বাক্যান্যপি বিধ্যন্তরমপেক্ষেরন্নিতি । ন চ চিন্তাসাক্ষাৎকারঘোর্বিধিবিতি তত্ব- 
মগীক্ষায়ামন্াভিরূপপাদিতম্। বিস্তরেণ চারমর্থস্তত্রেব প্রপঞ্চিতঃ | তন্মাজ্জ- 
ঠিলয়া যবগা। জুহযাদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে আয্ম। বা অরে দ্রষ্টব্য ই্যাদয়ো 
নতু বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং দরষ্টব্যাদিশন্বা অপি তন্বাভিমুখীকরণপ্রধান। 
ন তত্বাববোধবিধিপ্রধানা ইতি । অপি চ ত্রহ্মতত্বং নিপ্রপঞ্চমুক্তং ন তত্র 
নিষোজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবে হি নিযোজো। ভবেৎ ম চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে 
বর্ততৈে কো নিষোজ্যন্তস্তোচ্ছিনতাৎ। অথ ব্রঙ্গপক্ষে, তথাপ্যনিষোজ্যে। 

ব্রঙ্ণোহনিযোজ্যত্বাৎ । অথ ব্রক্গণোইনন্যোইপ্যবিদ্ধায়াইন্য ইবেতি নি- 
যোগ্যন্তদযুক্তম। ব্রক্গভাবং পারমার্থিকমবগমধতাঁগমেনাবিদ্যাশা নির- 
স্তত্বাং। ভম্মান্সিযৌজ্যাভাবাদপি ন নিযোগঃ। তার্দদমুক্তং “জীবোনাম 

ম গ্রপঞ্চগক্ষটস্তবে”তি। অপি চ জ্ঞানবিধিপরত্বে তন্মাত্রাত্ত জ্ানস্তান্থৎপত্তে- 

জ্ঞান ও প্রপঞ্চের ধিলয় এই ছুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান) নিশ্রয়োজনীয়। 
অর্থাৎ তাহা! “কর” বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা, নিশ্রপঞ্চ ব্রন্মের 
যাথাথ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা৷ হইতেই সিদ্ধ হয়। যেষন 
রঙ্টুব স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর ) হইলে রক্জুযাথার্থের জ্ঞান ও ভন্লিষ্ঠ 
মিথ্যাজ্ঞান.বিজুস্তিত সর্গাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপন! হইতেই দিদ্ধ হয়, ব্রহ্ধ 
বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ | যাহা কৃত অর্থা্থ সিদ্ধ, তাহা কৃতিব (তের বা 
চেষ্টার) অবিষয়। (ভীঁবার্থ এই, যে, ব্রহ্গসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে 
কিন্তু ভ্রমনিবারক চি ) [নিযোজ্যোহপি...এব ] অপিচ, ব্রহ্গ- 
জ্ঞানে ক্রিয়াকাণ্ীয় ব্িযোদ্ধ্যের ন্যায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব । কেন? তাহা 
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্রন্মণি নিযৌজ্যাভাবাঁৎ নিয়োগাভাব এব। দ্রেইব্যাদিশবা 
অপি পরবিদ্যাধিকারপদ্ঠিতাস্তত্বাতিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্বীব- 
বোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি। লোঁকেহগীদং পশ্ঠেদমাকর্ণয়েতি 
চৈবপগ্তাতীয়কেষু নির্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্বিত্যুচ্যতে ন 
সাক্ষাৎ জ্বানমেব কুর্ব্বিতি।' জেয়াভিমুখস্যাপি জ্ঞানং কদা- 
চিজ্জায়তে কদাচিৎ ন জায়তে, তম্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব 
দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন। তন্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথী- 

্তত্প্রতিপাদনপরত্বমত্যুপগমনীয়ং তত্র বরং তত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্ব তন্তা- 
বস্তাভ্যুপগন্তব্যত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাঞ্চ। এবঞ্চ কৃতং তত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ-- 
“ক্েয়াভিমুখন্তাপী”তি | ন চজ্ঞানাধানে প্রমাণানপেক্ষস্তাস্তি কশ্চিহিপযোগো 
বিধেরেবং হি তছপযোগে! ভবেদ্যদ্যন্যথাকারং জ্ঞাতমন্যথাদধীত। ন চ 

বলিতেছি । ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিষোজ্য প্রপঞ্চীবস্থায় ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইবে দে 

নিযোজ্য কে ? সে নিযৌজ্য জীব। ইহ! স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞান্ত হইবে, জীব 
কি প্রপঞ্চান্তর্গত ? না বর্গ? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিপ্রপঞ্চ ব্রহ্গততত্ 
প্রতিপাঁদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির ন্যায় বিলাপিত হইবে, জীব বিলাপিত 
(লয়গ্রাপ্ত) হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে? কেই বা নিয়োগ, 
নিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে? জীব যদি 
প্রপঞ্চান্তর্দত না৷ হয় ও ব্রঙ্গই হয়, তবে সে পক্ষেও ব্রদ্দের অনিযোজ্যত। 
আছে। অর্থাৎ নির্ণনিক্ষিয় নির্লেপ-স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগার্হ নহেন। তাহার 

যে জীবভীব_তীহ1! অবিদ্যাকৃত। সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না 

থাকায় নিয়োগেরও অতাৰ আছে। তাৎপর্ধ্য এই যে, নিয়োগের দ্বার 
ব্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ক্রহ্গবিজ্ঞান কেন, ঘটাদিজ্ঞানও নিয়োগের 
অনধীন। [দ্রষ্টব্যাদি-..মুৎপদ্যতে ] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে : "দ্রষ্টব্য প্রভৃতি 
বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব পঠিত হইলেও সে সকল তত্বস্ঞানের বিধায়ক নহে। দে 
সকল তত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র। “ইহা! দেখ” “ইহা শুন” “তাহাই জান" 
এইব্নূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়। 

অন্ত কিছু অর্থাৎ "জ্ঞান কর” এ রূপ বলা হয় না। জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে 
থাকিলেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা! প্রতি" 

বন্ধকাভাবে জ্ঞান হয়। সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাস্ত্ পুরুষকে 
জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়। দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপন। আপনি 
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বিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে | ন চ প্রমাণাস্তরেণান্- 

খাপ্রসিদ্বেহর্থেহন্যথাজ্ঞানং নিবুক্তস্তাপুযুপপদ্যতে | যদি 
পুননিযুক্তোহহমিত্যন্যথ। জ্ঞানং কুর্যযাৎ ন তু তজজ্ঞানমূ। 
কিং তহি। মাননী স! ক্রিয়া । স্বয়মেব চেদন্যথোতৎপদ্যেত 
ভরান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানন্ত প্রমাণজন্যং যথাভূতবিষয়ঞ্চ ন 
তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতং শক্যতে ন বা প্রতিষেধ- 
শতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে। ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রমূ। 
বন্ততন্ত্রমেব হি তৎ। অতোহপি নিয়োগাভাঁব? | কিঞ্চা- 

পশীপপপতিকী শশা 

তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ--“ন চ গ্রমাণান্তরেণে'”তি। কিঞ্চান্যনিয়োগনিষ্ঠ- 
তয়ৈব চ পর্য্যবস্ত্যায়্ায়ে ঘদভ্যুপগতং ভবদ্িঃ শাস্ত্রপর্ধযালোচনয়াইনিযোজ্য- 

রন্ধাত্বত্বং জীবস্তেতি তদেতচ্ছান্ত্ববিরোধাদপ্রমাণকম্। অথৈতচ্ছান্ত্রমনিবোজ্য- 
ওঙ্াত্ত্ব্*চ জীবন্ত প্রতিপাদযতি জীবঞ্চ নিযুক্তং ততোদ্ধার্থঞ্চ বিরুদ্ধারথঞচ স্তাদি- 

জান জন্মে।[ন চ...নিরোগাভাবঃ] বস্ত চাক্ষুষাদি গ্রমীণে যে-আকারে 
প্রসিদ্ধ, নিধুক্ত (শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাগ্রাপ্ত ) পুরুষ তত্বস্তকে অন্ত আঁকারে 

গরানিবে, ইহা৷ অন্ুপপন্ন অর্থাৎ ঘুজিবহিভূতি। আমি শান্ত্বকর্তৃক নিযুক্ত-_ 
শান্্ আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, 
এই জ্ঞানের বগ্ঠ হইয়া যদি কোন শাস্বনিঘুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা 
শালগ্রাম শিলায় বিষুঙপ্রকারক জ্ঞান জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে 
স্থলে তাহ! জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না। তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়। 
বলিয়া গণ্য হইবেক। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপন 
আপনি, এপ অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা ভ্রান্তি বলিয়। 
গণ্য হইবে। জ্ঞান বিষয়ের ও প্রমাণের (ইন্িয়াদিজনিত বিষয়াকার 
মনোবৃত্তির) দ্বারাই জন্মে এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তর আকারেই 
উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। স্থৃতরাং শত শত নিয়োগ তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে 
পারেনা এবং শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। ( ফলিতার্থ 

এই যে, প্রমাণ-পাঁত হইলেই প্র-ময় পদার্থের জ্ঞান হইবেক)। জ্ঞান 

পুরুষের অধীন নহে, তাহা বস্তর অধীন। যেমন বস্ত তেমনি জ্ঞান 

হইবেই হুইবে, পুরুষ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন নাঁ। এই জন্তই 
বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই। নিয়োগ কেবল অনুষ্ঠেয় বা কর্তব্য পদাথেই 
শন্তবে। [কিধ্ণন্তৎ..'শক্যা;] অধিক কি বলিব, সমুদাঁয় বেদকে যদি 

নি 
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স্যৎ__নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব পর্য্যবস্তত্যান্বীয়ে যদভ্যুপগত 
নিযোজ্যব্রক্ষাত্বত্বং জীবস্য তদপ্রমাণকমেব স্যাঁ। ত 

শীন্্রমেবানিযোজ্যব্রঙ্গাত্বত্বং ব্যাচক্ষীত তদববোধে চ পুরু 
নিযুগ্তীত, ততো? ত্রন্ষশাস্তরস্তৈকন্ত দ্ধযর্ঘপরতা বিরুদ্ধা 
পরতা৷ চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াঞ্চ শ্রচতহানি 

শ্রুতকল্পনা কর্মফলবন্মোক্ষফলস্তাদৃষ্উফলত্বমনিত্যত্বঞ্জেছে 
বমাদয়। দোষা নাপি কেনচিৎ পরিহর্ভং শক্যাঃ। তম্মা 

বগতিনিষ্ঠান্যেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈ, 
নিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যযুক্তম । অভ্যুপগম্যমীনেহা 
৬০০০১522542 

ত্যাহ-_''অথে”তি। দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যেযু জীবস্তানিযৌজান্তাঁপি বন্তা 
ইধাস্তনিযৌজ্যভাবস্ত নিযোজ্যতা যুক্ত । নহি তদ্বাক্যং তন্ত নিযৌজ্যতামা 
অপি তু লৌকিকগ্রমাণসিদ্ধাং নিযোজ্যতামাশ্রিত্য দর্শপর্ণমাসৌ বিধ্ে 
ইদস্ত নিযৌজ্যতামপনয়তি চ নিষুডূক্তে চেতি ছুর্ঘটমিতি ভাবঃ| “নিয়ো 
পরতায়াঞ্চে”তি | পৌর্ধাপর্য্যালোচনয়। বেদান্তানাং তত্বনিষ্ঠত শ্রুতা ন শর 
নিয়োগনিষ্ঠতেত্যর্থ)। অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বে বাক্যন্ত দর্শপৌর্ঘমীসক 
ইবাপূর্বাবাস্তরব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকর্মণো ইপ্যপূর্বা বাস্তরব্যাপারাদেব স্ব 
ফলবন্মোক্ষস্তানন্রূপফলস্ত সিদ্ধি; । তথা চাঁনিতযত্বং সাঁতিশঘত্বঞধ স্বর্গ বন্তবে 
ত্যাহ__“কর্মফলবদি্তি । “অপি চ ব্রহ্গবাক্যেঘিঃতি। সপ্রপঞ্চনিশ্রপঃ 

নিয়োগপ্রধান বল, তাহ! হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য বঙ্গাত্ 
কথন আছে তাহা নিরর্থক ও নিপ্রমাণ হইবে ।যদি এমন হয় যে, শ 

অনিযোদ্য ব্দ্ধাত্বতত্ব বলেন ও তজজ্ঞানাঁর্ম পুরুষকে নিযুক্ত (জ্ঞান ব 

বলিয়া প্রেরণ ) করেন, তাঁহী হইলে এক হচ্গশান্ত্রের ( বেদান্ত-শাস্ত্রের ) সক 
বিরুদ্ধ ছুই অর্থ বলার, ব! বিরুদ্ধ ছুই প্রতিপাদ্য গ্রতিপাদন করার দে 
অর্পণ করা হ্য়।, ব্রহ্ষশান্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শুত-হা 

দোষ, অশ্রুতকল্পনা-দৌষ, কর্ম্মফল্র ম্যায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপাদ্যতা 
অনিত্যতা এই ছুই দৌষ, এবং এরূপ অন্তান্তি অপরিহার্য অনেক + 
দৌষ হইবে,'কেহই নিবারণ করিতে পারিবে ন1। [ তন্মা...মাশ্রযিতৃ 
অতএব, সমুদয় বেদীস্তবাকা অবগতি অর্থেই পর্যবসিত, নিয়োগ এ 

নহে। বেদান্তবাক্য নিযবোগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্বোক্ত “: 
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ব্রক্ষবাক্যেু নিয়োগসদ্ভীবে তর্দেকত্বং নিপ্রপঞ্চোপদেশেষু 
গ্রপঞ্চোপদেশেষু বাঁহপিদ্ধমূ। ন হি শবান্তরাদিভিঃ প্রমা- 
পনিয়োগভেদেইবগম্যমানে সর্বাত্রৈকো নিয়োগ ইতিশক্য- 

মাশ্রয়িতৃমৃ। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু ত্বধিকারাংশেনাইভে- 
দাদয়ক্তমেকত্বমূ। ন ত্বিহ সগুণনির্ণচোঁদনাস্থ কশ্চিদেক- 
ত্বাবারাংশোইহস্তি | ন হি ভারপত্বাদয়ে। গুণাঁঃ প্রপঞ্চবিলয়ে।- 
গকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণ! ভারূপ- 
ত্বাদিগুণোপকারিণঃ পরম্পরবিরোধিত্বাৎ।'ন হি কৃৎম্- 
পা িপিপিপাাশাশিীীিীশিশি কিতা 

পদেশেষু হি সাধ্যান্ুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমদিদ্ধং দর্শপৌর্নমাসপ্রযাক্বাক্যেষ 
তু ষদ্যপানুবন্ধভেদস্তথাপাধিকাবাংশন্ত সাধ্যস্ত ভেদাভাবাঁদভেদ ইতি। 

নিয়োগ প্রতীত হওযায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদ্ক হইবে” 
এই কথা অপঙ্গত বা যক্তিবহিভূর্ত হহইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ 
(বিধি, কর্তবাতারপে উপদেশ বাঁ আজ্ঞ।) স্বীকার করিলেও তাহার 
একত্ব স্বীকার দুর্ঘট। নির্ুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের 
উপদেশ হউক, বেদান্তবাকো নিযোগের একত্ব (এক নিয়োগ ) সিদ্ধ 
হয না। অর্থাৎ সাকারব্রক্মবোধক বাক্যদমৃহকে আকার বিলয়ন দ্বারা 
নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যে সহিত একার্থ করা দুর্ঘট 
হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা * বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হয় 
সত্য; কিন্তু তাহা সার্বত্রিক নহে। সর্বত্র এক নিষোগ প্রথা অবলম্থিত 
হইতে পার না। কেন-না, তাহা অধুক্ত-যুক্তিবহিভূর্ত। [ প্রযাঁজ... 
সমাবেশয়িতুম্ ] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে 1 অধিকারাংশের এক্য থাকা 
একবাক্যতা যুক্তিনিদ্ধ ) কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নিগুপ-উপদেশ স্থলে কোনও 
রূপ এঁক্যাংশ নাই । (একের সহিত অপরের একা করিয়া একার্থ করিবার 

* তিন ক্রিয়াবাচী শব্দ শবভেদ। নির্ণ সগুণ ইত্যাদি রূপভে?। প্রকরণভেদ। 
নলতেদ অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুভি, কোন উপাসনার ফল অভয় (বর্গ )। এই সকল 
সবলম্বনে যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমণ বলিয়া গণ্য। 

1 প্রযাজ -দর্শপূর্মম।স নামক যাগের একটা অঙ্গ । দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্নামক দুইটা যাগে 
একট প্রধান যাগ নিশপন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুয।জ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ 
জা যেমন সমূদায় প্রধান পূজ।র অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাঁজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ। 
্বমীমাংপায় ই সকলের বোধক শ্রুতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগের বোধক কর! 
1 বেদাস্তোক্ত নির্ঘণ দণ্ডণ উপীদন! বোধক বাক্য সমূহকে দেক্ধপ করিবার উপায় নাই। . 



১৩৪ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ৩অ, ২পা 

গ্রপঞ্চগ্রবিলাঁপনং প্রপঞ্চেকদেশাপেক্ষণঞৈকম্মিন্ ধর্িণি 
যুক্তং সমাবেশয়িতৃঘৃ। তম্মাদন্মছুক্ত এব বিভাগ আকারবদনা, 
কারোপদেশানীং যুক্ততর ইতি ॥২১॥ 

প্রকৃতৈতীবত্ত হি.প্রতিষেধতি ততো 
_ ত্রবীতি চ ভূয়ঃ॥ ২২।৯% 

দে বাব ব্রন্মণো। রূপে মূর্তকবামূর্তঞণ মর্ত্যগ্ীমৃত স্থিত। 

অধিকরণবিষষমাহ--“দ্বে বাব ব্রহ্মণে! রূপে” ইতি । দ্বে এব ব্রক্মণৌ রূপে 
ব্রহ্ষণ; পরমার্থতোইবপস্তাধ্যারোপিতে দ্বে এব রূপে তাভ্যাং হি তন্্রপ্যতে 
তে দর্শরতি_“মূর্তবৈঃবামূর্ত্চ” | সমুচ্গীয়মানাবধারণমূ। অত্র পৃথিব্যপ্তে 
জাংসি ত্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণে! রূপং মূর্তং মুচ্ছিতাবয়বমিতরেতরানুগ্রবিষ্টাবয়ব 

উপায় নাই)। বিবেচনা কর, দীপ্তিরপত্ব গুণণকে 1 প্রপঞ্চবিলয়ের € 

প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বল! যাঁয় কি? তাহ 
যাঁয় না। কারণ এই ঘে, এ গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী। বিরুদ্ধতা বিধ 
এর বন্ততে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাৰ ও প্রপঞ্চমধ্যপাত 

একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পাব না। [ তম্মা...ইতি ] অতএব 
সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অন্তের কথিত বিভাগ অগে্গ 
অন্মদীয় বিভাগ যুক্ততর। 

“ত্রন্মের ছুইটা রূপ; মূর্ভ ও অমূর্ত। (পরমার্থকল্পে তিনি অরূগ 
পরস্ত উপাধি অনুসারে তীহার আরোপিতরপ মূর্ত ও অমূর্তভ। মূর্ত- 
মৃত্তিমৎ অর্থাৎ স্থল। অমূর্ত-তদ্রহিত অর্থাৎ হুম্া। পৃথিবী, জল 
তেজ, এই তৃতত্রয় ব্রন্ষের মূর্তরূপ এবং বানু ও আকাশ এই ভূত 

পািপপপাপিসপিপপালী 2 

*হি যন্মাৎ প্রকৃতং বৎ এতা বনবং মূর্ত মূত্তলক্ষণং রূপং তৎ প্রতিষেধতি। তথা তৃয়ঃ পু? 
রগি পরমস্তীতি ব্রবীতি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ততস্তম্ম।ৎ ব্রঙ্গণে! ন কেবলং নির্দবিশেষ চিন্মা ত্র 
তু সর্ধনিষেধাবধিত্বেন সন্জপত্মিতি স্থিতিঃ।-যেহেতু'্ুতি বঙ্গের প্রস্তাবিত দ্বৈরূপা (ম্ 
ও অমূর্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, “ত্রক্ম এতদতিরিক্ত ও আছেন” সেই হেতু স্থির হা 
পবমার্থ কল্পে অন্য কিছু নাই এবং তাহার রূপারদিও পরমার্থকল্পে নাই তিনি কেবল সন্্রপ 
(বিস্তুত বিবরণ ভাষ্ানুবাদে পাইবেন )। 

1 পরমান্তা দীত্তিরূগী, ইত্যাদিক্রমে একটা উপাসনা কথিত হইয়াছে। এ উগানা 
পরমাত্মা দীপ্তিবপঞ্ুণে উপাসা। এই দীপ্তিরপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী সুতরাং তাহা 
সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের এক্য হইবে না! । অনা!না গুণেও এইরূপ জানিবে। 
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যচ্চ সচ্চৈতত্যঞ্চ ত্যচ্চ* ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা- 

কর্টিনমিতি যাবং | তন্তৈব বিশেষণাস্তরাণি মর্ত্যং মরণধর্শাকং স্তিতমব্যাপি 
অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ | সৎ অন্যেভো। বিশিষামাণমসাধারণধর্মমবদিতি যাবৎ | 
গন্ধন্নেহোঞ্চতাশ্চান্যোন্যব্যবচ্ছেদহেতবোহসাধারণধন্্ীস্তন্তৈতস্ত ব্রন্গরীপত্ত 
তেজোইবন্ত চতুর্বিশেষণন্তৈষ রসঃ' সারে য এয সবিতা তপতি । অথামূর্তং 
ায়শান্তরিক্ষঞ্ট । তদ্ধি ন কঠিনমিত্যমূর্তমেতদমূতমমরণধর্্মকম্। মূর্তং হি 
ূর্তান্তরেণাতি হন্যমানমবয়ববিষ্লেষাদ্ধবংদতে ন তু তথাভাবঃ সম্ভবত্যমূর্ন্ত। 

এতদ্যদেতি গচ্ছতি ব্যাঁপ্পোতীতি এন্ত্যং নিত্যপরোক্ষমিত্যর্থঃ। তণ্ভৈতস্তা- 
মূর্ভ্তৈতস্তামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যন্সৈষ রসো য এষ এতম্মিন্ সবিতূমগুলে 
পুরুষ; ৷ করণাত্মকে! হিরণ্যগর্ভ প্রাণাহ্বয়স্তস্ত হোষ রসঃ সারো নিত্যপরোক্ষতা 
চ সাম্যমিত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ভং যদন্যৎ প্রীণান্তরাকাশাভ্যাং 
ভূতত্রয়ং শরীরারস্তকমেতনন্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্তৈতন্ত মূর্তাস্তৈতন্ত 
র্ত্যপ্তৈতন্ত স্থিতন্তৈতন্ত সত এষ রসে! যঙ্চক্ষুঃ সতো হো রস ইতি । অথামূর্তং 
প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাক্মন্যাকাশঃ | এতদমৃতমে তদ্যদেতত্যং তস্তৈতস্তামূর্তস্যে 
তদ্যামৃতস্যৈত ন্যদ্য যত এতদ্য ত্যন্তৈষ রসো৷ যোইয়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষন্তন্তৈষ 
রঃ । পিঙ্ন্ত হি করণাত্মকন্ত হিরণ্যগর্ভন্ত দক্ষিণমক্ষ্যবিষ্ঠানং শ্রোতেরধিগতম্ । 
তদেবং ব্রহ্ধণ পাধিকয়োমূ্তীমূর্তষোরাধ্যাত্তিকাধিটদবিকয়োঃ কার্ধাকারণ- 
ভাবেন বিভাগে! ব্যাখ্যাতঃ সন্তযদ্শব্ববাচ্যযবোঃ। অথেদাঁনীং তন্ত করণাকআ্মনঃ 

অমূর্ভবপ ) মূর্তব্ূপটা মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল-_নশ্বর। অমূর্তরূপটা অমৃত অর্থাৎ 
অবিনাশী। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা- 
বিশেষ বা অসাধারণধর্্মবিশিষ্ট | ত্যৎ ও এতত্য অর্থাৎ নিত্যপরোক্ষ।” শ্রুতি 
এইবপে প্রস্তাবারস্ত ও পঞ্চ মহাতৃতকে মূর্তামূর্ত রাশি্ধয়ে বিভক্ত করিয়া 
বপিয়াছেন, “অমূর্ত ভূতদ্বয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ--যিনি এ সুরধ্যমণ্- 
লের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ । মূর্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষঃ_-এতদধিটিত 
পুকম অমূর্তভূতের সার। তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা ।” এইরূপে শ্রুতি পর্মাত্মার 
উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিটৈবিক মূর্তূর্তবিভীগ কথন পুরঃসর লিঙ্গাত্ার 
অর্থাৎ ইন্জিযাত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়া- 
ছেন। বপবর্ণনকালে মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যেমন মাহারজন বন্ত, 
যেমন পাুবর্ণ' আবিক বাস, যেমন ইন্দ্রগোগ, তিনিও তেমনি, ইত্যা্দি। 
তাহার রূপ বাঁসনাময় সুতরাং স্বাপ্মিক বাঁ মায়িক। সেই জন্য তাহার স্বরূপ 
বিচিত্র। ( মহারজন -হরিদ্রা, পাওু»স্বেত। আবিক-্পশম)। ফল্িতার্থ 
এই যে, মূর্মূর্ত পদার্থের সংস্কারীভৃত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক 



১৩৯ বোদস্তার্শনম্। [৩অ, ২পা, 

শ্ঠেন প্রবিভজ্যাইমূর্তরসস্থ চ পুরুষশন্দোঁদিতন্ত মাঁহারজনা- 
দীনি রূপাণি দর্শযিত্ব! পুনঃ পঠ্যতে, 'অথাঁত আদেশো। নেতি 
নেতি। ন হোতন্মাদূত্র্ণে! নেত্যন্যৎ পরমস্তি' ইতি । তত্র 
কোহস্ত প্রতিষেধস্য বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে। ন হাত্রেদং 
তদিতি বিশেধিতং কিঞ্চিৎ গ্রতিষেধ্যযুপলভ্যতে । ইতিশব্দেন 
তত্র গ্রতিষেধ্যং কিমপি সমপ্্যতে নেতি নেতীতি। ইতিশব- 
পরত্বান্ন প্রয়োগন্ত । ইতি শবশ্চায়ং সন্নিহিতালন্বন এবং- 

শব্দসমানরৃভিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে “ইতি হ ম্মোপাধ্যায়ঃ 

পুরুষস্ত লিঙ্গন্ত রূপং বক্তব্যম্। মূর্তামূর্তবাদনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়াম- 
হেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিব্ৈর্দ ্ টান্তৈরাদর্শয়তি তদ্যথা “মাহারজন”মিত্যাদিনা। 
এতদুক্তং ভবতি। মূর্তামূর্তবানাবিজ্ঞানময়ন্ত বিচিত্রং রূপং লিঙ্গন্তেতি। 
তদেষং নিরবশেষং সবাসনং সত্যরূপমুক্ত। যত্ৎ সত্যন্ত সত্যামুক্তং ব্রহ্ম তং- 

স্ববপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে | যতঃ সত্যন্ত রূপং নিঃশেষমুক্তমতৌইবশিঈং 

সত্যন্ত যত সত্যং তশ্তানস্তরং তছুক্তিহেতুকং স্ববগং বক্তব্যমিত্যাহ _অথাত 

আদেশঃ”। কথনম্। সত্যসতান্ত পরমাত্মনস্তমাহ_-“নেতি নেতি”। এত" 

দর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্। নন্থ কিমেতাবদেবাদেশ্তমুতেতঃ পরমন্তদপ্যস্তীত্যত 
আহ-ন হোতম্মাদব্হ্ষণ” ইতি | নেত্যাদিষ্টাদন্যৎ পরমন্তি ষদাদেশ্তং ভবেৎ। 
উই 

আধিভৌতিক লিঙ্গাত্মার, ইন্রিময় আস্মার, অথবা হিরপাগর্ভ নামক ৃত্রাস্ার 

স্বরূপ। সর্বশেষে বলিয়াছেন, "অতঃপর এ সকল কারণে আদেশ অর্থাং 

কথন বা বলা যায়, তাহা! নহে-_তাহা নহে। ( ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা 
হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম নহে। তাহ! ব্রদ্মের উপাধিমাত্র।) যাহা 
প্রকৃত আঁদেশ্ত তাহা “তাহা নহে” “তাহা নহে" এই নিষেধের নিষেধ্য 

হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অস্তিরূপ (সত্বাত্বক )। * [ তত্র''দিষু] এখানে 
জিজ্ঞাসা এই যে “না! বা নহে” এই নিষেধের বিষয় বা! নিষেধ্য কি? শ্রুতি এ 

* শ্রুতি ব্রদ্ধ বুধাইবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্তামূর্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গাত্মর শ্বরূপ বলিয়া 
ছেন। পরে বলিয়াছেন, এ সকল সততা । তৎগরে বলিয়াছেন, যাহা এই সতোর সত্য তাহা 

্্ধ। এই বিচারটা সেই শ্রতাক্ত সতা-সত্ ব্রন্গের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতরিত। শ্রুতি থে 
নিখিল সত্যরূপ বলিয়া সতা-সতোর ্বর্ধপ বিজ্ঞাপনার্থ “নেতি" “নেতি” বলিয়াছেন, অর্থাং 
পন” "না" এই নিষেধ বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা সতা-মতোর স্বর্গ 
প্রতীত হয় না, প্রতাত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে। কেননা প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ 

এ স্থলে অভিহিত নাই৷ নিষেধ্যের অভিধান না থাকায় ব্রদ্গপত্যস্ত নিষেধ্যাস্তগ্গত হইবার 



২২স্থ, ] প্ভামতী”-টীকামিত-শাক্করভাষা-সহিতম্। ১৩৭ 

কথয়তি” ইত্যেবমাদিযু। সন্নিহ্তঞ্চাত্র প্রকরণসামধ্ধ্যা- 
দ্রপদ্য়ং সপ্রপঞ্চ, ব্রন্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম যহ্য তে দে রূপে। 

তত্র ন;ঃ সংশয় উপজায়তে কিময়ং প্রতিষেধো রূপে 
রূপবচ্চোভয়মপি প্রতিষেধতি আহোম্বিদেকতরমূ । যদাপ্যে- 

কতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি 
আহোমিজ্রপে গ্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনগ্ভীতি। তত্র 
প্রকৃতত্বাবিশেষাছুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাশঙ্কামহে। ছোঁ 
তৌ প্রতিষেধৌ। দ্বির্নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন 
সপ্রপঞ্চং ত্রন্মণো রূপং গ্রতিষিধ্যতেহপরেণ রূপবদ্ধক্ষেতি 
তম্মাদেতাবদেবাদেশ্তং নাপরম্তীত্যর্থঃ | অত্রৈবমর্থে নেতিনা যৎ সন্গিহিতং 
পরামুষ্ট তন্লিষিধ্যতে নঞা। সন্নিহিতঞ্চ মূর্তামূর্তদবাসনং রূপদ্বয়মূ। তদ- 
বচ্ছেদকত্বেন চ ব্রহ্ম । তত্রেদং বিচার্ধ্যতে । কিং রূপদ্ধয়ং সবাসনং ত্রহ্ধ চ 

মর্মে চ প্রতিযিধ্যতে, উত ব্রদ্ৈবাথ সবাসনং রূপদ্বয়ম্। ব্রহ্ম তু পরিশিষ্যত 
ইতি। যদ্যপি তেষু তেষু বেদাত্তপ্রদেশেষু ব্রহ্বস্বরূপং প্রতিপাদিতং তদস্থাব- 
জ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমন্তীত্যেবোপলন্বব্য ইতি চাস্ত সত্বমবধারিতং তথাপি সদ্বোধ- 
রূপং তদ্ব্দ্ম সবাসনমূর্তামূর্তবপসাধারণতয়া চ সামান্তং তন্ত চৈতে বিশেষা 
্তীমূর্তাদয়ো ন চ তত্বদ্বিশেষনিষেধে সামান্ঠমবস্থাতুমর্হতি নির্বিশেষস্ত 
সামান্তন্তাঘোগাৎ্। যথাহুঃ-নির্বিশেষং ন সামান্তং ভবেচ্ছশবিষাণবৎ”। 

নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়াছেন? সংশয় হইবার কারণ এই যে, 
এ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দিষ্ট নিষেধ্যের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা, 
অমুক, এরূপ কোন কথা নাই। না থাকায় প্র নিষেধের কোনরূপ 
নির্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না। কেবল ন+ইতিস্নেতি-এইরূপে প্র 
ন-কারের পর ইতি শব্দ থাকায় সেই “ইতি” শব্দে সামান্ততঃ কোন 
এক অনির্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয় (প্রতীত) করার । ইতি-শব্দ সঙ্গি- 
হিতবাচী। যেমন এবং-শব্ধ, তেমনি ইতি-শবব | বেদেও এবং-শবের অর্থে 
ইতি-শৰের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা__“উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ 
বলিয়াছিলেন।” ইত্যাদি । [ সন্গিহিতঞ্চাত্র''-মতিঃ ] অতএব, যাহা সন্সি- 

সম্তাবন!। স্থতরাং প্রস্তাবের পূর্বাপর পর্ধ্যালে! চন পূর্বক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা এ 
তদ্থের নির্ণয় করা আবশ্তক সুতরাং বিচারারস্ত নিরর্ধক নহে। 
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ভবতি মতি; | অথবা ব্রদ্মব রূপবগ প্রতিষিধ্যতে | তত্ধি 
বাগ্সনসাতীত ্বাদসন্তাব্যমানসন্তীবং প্রতিষেধাহং ন তু রূপ- 
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধাঁহ্ম্ ৷ অভ্যাসম্ত্াদরা- 

ইতি। তন্মাত্তদ্বিশেষনিষেধেইপি তংসামান্তস্ত বহ্মণোহনবস্থানাৎ সর্বাশ্তৈবাই্যং 
নিষেধং। অতএব ন হোতশ্মা্দিতি নেত্যন্তৎপরমন্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি 
সর্বনিষেধমেব তত্বমাহ শ্রুতিঃ। অন্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চোপাসনাবিধান- 

বনেয়ং ন তৃস্তিত্বমেবাস্ত তব্বম। তংগ্রশংসার্থঞ্াসপ্তীবজ্ঞাননিন্না। যচ্চান্াত্ 
রহ্ন্বরূপ গ্রতিগাদনং তদপি মূর্তীমূর্তরূপগ্রতিপাঁদনবন্িষেধার্থমসন্নিহিতোইপি 
চ তত্র নিষেধো যোগাত্বাৎ সম্ভনৎস্াতে | যথাহঃ--“ধেন মন্তাতিসন্বন্ধো। দূর 
স্তাপি তেন সঃ) ইতি। তন্মাৎ সর্বন্ৈবাইবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথম: 
পক্ষঃ। অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্ত সমন্তত্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাদত্রহ্মণস্ত 
বাত্মনসাঁগেচরতরা সকগপ্রমাণবিরহাঁৎ কতর্তাস্ত্ নিষেধ ইতি বিশয়ে গ্রপঞ্চ- 

গ্রতিষেধে  সমস্তপ্রত্যক্ষাদিবাকোপপ্রসঙ্গাদ্ত্হ্গ প্রতিষেধে ত্বব্যাকোপাদ্- 

বরন্ষেব গ্রতিষেধেন সন্বধ্যতে যোগ্যত্বানন প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ। বীগ্গা তু তদ- 

হিত-_পূর্বকথিত-_তাহাই ইতি-শবের বোধ্য। সন্নিধানে অর্থাৎ পুর্বে 

বন্ষের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রন্ষ, এইরূপদ্ৃয় ধাহার, এইরূপে বর্ণিত 

আছে। স্থৃতরাং সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, এ নিষেধ কি রূপ- 

দর ও রূপদ্বয়ধোগী ত্রহ্,উভয়ের নিষেধক ? অথবা একতরের নিষেধক? 

যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্বারা কি ব্রন্মেব নিষেধ হইয়াছে? 

(ব্রহ্ম নাই বল! হইয়াছে?) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে? (ব্রন্গের 

রূপ নাই বলা হইয়াছে?) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না খাঁকায় অর্থাৎ প্রকরণে 

উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, ছুই বার 
“নেতি” শবের প্রয়োগ থাকাতে! মনে হয়, এ স্থলে দুইটা নিষেধ । একটার 

দ্বারা বর্ষের প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটার দ্বারা রূপবদ্ত্রন্মের নিষেধ হইয়াছে। 
[ অথবা...প্রসঙ্গাৎ ] অথবা ধীহার মূর্তামূর্তরূপ বল! হইয়াছে তাহারই__দেই 

ব্রন্মেরই-নিষেধ হইয়াছে (ব্রহ্ম নাই বল! হইয়াছে )। তিনি বাক্য মনের 

অগোঁচর, সেই কারণে তাহার সন্ভীব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসন্তাব্যমান। অতএব, 

নির্বিশেষ .ব্রদ্মই নিষেধেরঃযোগ্য, সবিশেষ বন্ধ নিষেধের যোগ্য নহে । রূপ- 
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহ! নিষেধের অয়োগ্য | (যাহা চক্ষে দেখা যায় 

তাহ! নাই বলা যায় না; সুতরাং তাহা নিষেধের যোগ্য নহে)। ছুই বার 

নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্ের উল্লেখ আছে সত্য ; তাহার এক উল্লেখের আদ 
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র্ঘ। ইত্যেব প্রাপ্তে মন তাবন্ৃতয়প্রতিষেধ উপপ- 
[তে শুন্যবাঁদপ্রলক্জীৎ| কিঞ্ি্ধি পরমার্থমালন্ব্যাপরমার্থঃ 
প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্াদিযু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে' 
ম্মিশ্চিন্ভাবেহবকল্পতে | কৃত্ন্রপ্রতিষেধে হি কোইন্থো 
গাবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চান্যম্মিন য ইতরঃ 
নতিষেদ্ধ'মারভ্যতে তস্য প্রতিষেদ্ধমশক্যত্বাৎ তম্যৈব পর- 
্ঘতাপত্েঃ প্রতিষেধানুপপতিঃ| নাপি ব্রশবপ্রতিষেধ উপ- 

ন্তাভাবহ্চনায়েতি মধ্যম পক্ষঃ। তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি। «ন 

বদৃনয়গ্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্তবাঁদপ্রসঙ্গাদি”তি। অয়মভিসন্ধিঃ--উপাধয়ো 
্ঘ গৃথিব্যাদয়োইবিদ্যাকল্পিতা ন তু শোণকর্কাদয় ইব বিশেষা অশ্বত্বস্ত। 
চোপাধিবিগমে উপহিতন্তাভাবোইপ্রতীতির্বা। ন হ্যপাঁধীনাং দর্পণমণি- 
গাণাদীনামপগমে মুখস্তাভাবোইপ্রতীতির্বা। তন্মাহবপাধিনিষেধেহপি নোপ. 
তস্ত শশবিষাণায়মানতাই প্রত্যায়ো বাঁ । ন চেতীতি সন্নিধানাবিশেষাৎ সর্ববস্ত 
[তিষেধ্যত্বমিতি যুক্তম্। ন হি ভাবমন্তুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপদ্যতে কি- 
্ধি কচিন্নিষিধ্যতে । নহনাশ্র়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ গ্রাতিপত্ম। তদদিদযুক্ত- 
গরিশিষ্যমাণে চান্তন্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধ/মারভ্যতে তত্ত ্রতিযেদ্ মশকা- 
1ং তন্তৈব পরমার্থত্বাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপন্থি: | ম্ধ্যমং পক্ষ প্রতিক্ষিপতি। 

পি ব্রহ্মনিষেধ উপপদ্যতে। যুক্তং যন্নৈসর্গিকাবিদ্যাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতি- 
ধাতে প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্ত। ত্রন্গ তু নাবিদ্যাদিদ্ধং নাগি প্রমাণা- 
রাং। তম্মাৎ শৰ্ধেন প্রাপ্তং গ্রতিষেধনীয়ম্। তথা চ যন্তস্ত শব্ধঃ গ্রাপকঃ 
৷ তৎপর ইতি স ব্রন্ধার্ণ প্রমাণমিতি কথমন্ত নিষেধোইপি প্রমাণ-, 
[| নচ পযুর্ণদাসাধিকরণপূর্বপক্ষল্ঘায়েন বিকল্পঃ। বস্তনি সিদ্ধস্বভাবে 
ইপপত্তেঃ। ন চীবাজ্মনসগোচরোবুদ্ধাবালেখিতৃং শক্যঃ। অশক্যশ্ঠ কথং 

তা ব্যতীত অন্ত অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন কাক্য মনের . 
গার, তখন তাহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে এ 
'্তি স্তস্ত হইয়াছে। এই আশঙ্কার বা এই পূর্বপক্ষের উপর বলা যার, 
য়শিষেধ যুক্তিসিদ্ধ, নহে। উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে । [ কিিদ্ধি-.. 
্াচ্ট] যদ্রপ রজ্জুপ্রতৃতিতে সূর্পা্দির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক 
নার্থ সৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার ) 
ধধ হইয়া থাকে। নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব. 

১৮ 

৮ 
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পদ্যতে। 'ত্রন্ম তে ক্রবাণি” ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ। 'অসন্গে 
স ভবত্যহসদব্রক্দেতি বেদ চে” ইত্যাদিনিন্নীবিরোধাৎ 

. 'অস্তিত্যেবোপলন্বব্য% ইত্যবধারণবিরৌধাৎ। সর্বববেদীত 
ব্যাকোপপ্রমঙ্গাচ্চ। বাঞ্জনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণে! নাভাব 

. ভিপ্রায়েণাভিধীয়তে | নহি মহতা পরিকরবন্ধেন “ত্রক্মবিদ 
প্নোতি পরণ প্নত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” ইত্যেবমাদিনা বেদ 
স্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তট্যৈব পুনরভাবোইভিলপ্যেত। গ্রক্ষ 
লনাদ্ধি পক্স্ত দূরাদস্পর্শনং বরমিতি ন্যায়াং। অতঃ প্র 
পাদনপ্রক্রিয়া ত্বষো “তে! বাচো নিবর্তান্তে অপ্রাপ্য মনঃ 

নিষিধ্যতে। প্রপঞ্চন্বনাদ্যবিদ্যাসিদ্ধোইনৃদা ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্ত 
তদিমামন্বপপত্তিমভিপ্রেত্যোক্তং নাপি ব্রহ্ম প্রতিষেধ উপপদ্যত ইতি । হেত্ব 
রমাহ--“তরহ্গ তে ক্রবাণী”তি | “উপক্রমবিরোধাদি”তি ৷ উপক্রমপরানর্শে 

সংহারপর্যযালোচনর! হি বেদান্তানাঁং সর্ষেষামেব ব্রহ্মপরত্বমূপপাঁদিতং প্রথা 

হ্ধ্যায়ে। ন চামত্যামাকাক্ষয়াং দূরতরস্থেন প্রতিষেধেনৈযাং অঙ্বন্ধঃ সম্ভব 
যচ্চ বাত্মনসাতীততয়া বর্ষণস্তত্গ্রতিষেধস্ত ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি তত্রাহ 
“বাজ্মনসাতীতত্বমপী”তি। প্রতিপাঁদয়ন্তি বেদান্তা মহতা! প্রধত্বেন ব্রহ্ম । 

শেষ থাঁকে। সর্ধনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না।ঘ 

অবশেষ না! থাঁকে, কিছু না থাকে, তাহ। হইলে যাহাতে অন্যের নিট 

অর্থাৎ যাহাতে “নাই” বনিবে তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে। তাহাই 
সর্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সৎ থাকায় তাহার নি 

ুক্তিবহির্ৃত হয়। অপিচ, ত্রচ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হই 
না) কেননা, তাহা “তোমাকে ত্রক্ম বলিব” এই উপক্রম বা! প্রতি, 

বিরুদ্ধ এবং তাহা “সেও অনৎ হয়--যে ত্রহ্মকে অনৎ বলিয়া জানে 

ইত্যাদি বাক্যে যে অসদ্ত্রহ্মবাঁদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদিক 

বটে। “অন্তি--আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্বব্য ৮ এই যে অবধা 

অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাঁহারও বিরোধী । অধিক কি বি 

বর্গের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদয় বেদান্তের অবমাননা করা হই 

(অতএব, লৌকিকগ্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য ) বো 

প্রথিত, অদ্ধয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে )। [ বাছ্বনসা...ষেধতীতি । শ্রুতি তাহা 
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সহ ইতি । এতছুক্তং ভবতি। বাজুনসাতীতমবিষয়ান্তঃপাঁতি- 

প্রত্যগাত্মভূতং নিত্য শুদ্ববুদ্ধমুক্তত্বভাবং ব্রন্মেতি। তম্মাৎ 
্শ্বণো রূপপ্রপঞ্চপ্প্রতিষেধতি পরিশিনষ্ডি চ ব্রদ্দেত্যবগন্ত- 
ব্যমূ। তদেতদুচ্যতে--প্রকৃতৈতাবত্ং হি প্রতিষেধতীতি। 
প্রকৃতং যদেতীবন্্ং পরিচ্ছিন্নং মূর্তামূর্তলক্ষণং ত্রহ্মণো রূপং 
তদেষ শবঃ প্রতিষেধতি। তদ্দি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্বম্মিন্ 
্রন্থেথধিদৈবতমধ্যাত্বর্চ তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং 

ৃ 
| 

চনিষেধায় তত্প্রতিপাদনমনপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। ইদানীন্ত নিশ্তয়োজন- 
মিত্যুক্তং প্রক্ষালনাদ্ধি পন্কস্তেতি স্ভায়াৎ। 'তন্মাদেদীস্তবাঁচা খনগি সন্গিধানাদ্- 
বরদ্দণোবাজ্মননাতীতত্বং নাঞ্চসমপি তু প্রতিপাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এষঃ। যথ! 
গবাঁদয়ো বিষ; সাক্ষাচ্ছন্গগ্রাহিকয়া প্রতিপাদ্যন্তে গ্রতীয়ন্তে চ নৈবং ত্রহ্ম। 
যথানঃ--ভেদ প্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণমিতি। নম প্রকৃতপ্রতিষেধে বহ্ধ- 
ণোহপি কশ্মান্ন প্রতিষেধ ইত্যত আহ-_“তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চেগতি। 

পা 

বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহাতে তাহার অভাব অর্থাৎ 
নান্তিত্ব কথিত হয় নাই। অর্থাত ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির 
অগোচর বল হয় নাই। প্রমাণভূতা! শুতি মহা আক্ৃম্বরে “তরহ্মবিৎ ব্্গগ্রাপ্ত 
হন” “ব্রহ্ম সত্যজ্ঞান।নন্দ ও অনন্ত” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম গ্রতিপাদন 

করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসন্তব। এরূপ বলিবার 
গ্রয়োজনও নাই। পাক মাথিয়! তাহা ধৌত করা অপেক্ষ|! পাঁক ন| মাখাই 
ভাল, ইহা সাঁ্বান্ত লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে। “বাক্য ও মন ধাহাকে না 
পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য ধাহাকে বলিতে ও মন বাহাকে 
মনন করিতে পাঁরে না” এ শ্রুতি তাহার অভাব বলেন নাই) কিন্তু ব্রহ্ধ 
্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই উক্ত 
হইয়াছে যে, ক্রহ্মরূপটা বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। প্রত্যগাত্মা 

অবিষয় ও নিত্য-শুদ্-বুদ্মুক্ত। বুঝতে হইবে যে, এ নিষেধ-ঞী নেতি 
নেতি বাক্য_-রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ত্রদ্মকে পরিশেধিত করিয়াছেন। 
অর্থাং ব্হ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন। স্ত্রকারও 
'প্রক্কতৈতাবং প্রতিষেধতি” এই অংশের দ্বার। কথাই বলিয়াছেন। 
 প্রক্কৃতং..নুপপত্তেঃ] যে এতভাঁবত্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রক্ষগরস্তাবে যে, 
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'রূপমমূর্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহ 
রজনাছ্যপমাভির্দর্শিতমমূর্তরসম্ত চ পুরুষস্ত চক্ষুগ্রণাহরগ 
যোগণিত্বানুপপত্তেঃ। তদেতৎ সপ্রপঞ্চ ব্রন্মণে! রূপং সন 
হিতাঁলম্বনেনেতি করণেন প্রতিষেধকনঞ্চং প্রত্যুপনীয়ত ই 
গম্যতে। ত্রদ্ম তু রূপধিশেষণত্বেন বঞঠ্যা নির্দিং পূর্ববধি 
গ্রন্থে ন স্বপ্রধানত্বেন। প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবত 
স্বরূপজিজ্ঞীসায়ামিদমুপক্রান্তং 'অথাত আদেশো নে 
নেতি' ইতি । তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রদ্ষণঃ স্বরূপা 
বেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে। তদাম্পদং হীদং অমস্তং কার্য 
নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধমূ। যুক্ঞ্চ কাধ্যস্ত বাঁচারম্তণশ 

প্রধানং প্ররুতং প্রপঞ্চশ্চ প্রধানং ন ব্রহ্ম । তন্ত ষষ্ঠ্যস্ততয়। প্রপঞ্চাবচ্ছেদকযে 
_ নাগ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ। “ততোইন্তদ্ত্রবীতী/তি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদ 

ভুয়ো ব্রবীতীতি তন্নির্বচনম্। ন হোতম্মাদিত্যন্ত যদ! ন হোতম্মাদিতি নে 

বন্ধের মূর্তামূর্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, এ “নেতি” শবে তাহ 
রই নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা পরমার্থকন্পে নাই, ইহাই ত্র শখ 
বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত তাহা পূর্বে অধ্যাত্ম ও অধিটৈবত ডে? 
দ্বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে । তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটা রূপ- 
যাহা! অমূর্তরূপের রস অর্থাৎ সার-_তাহী পুরুষ ও লিঙ্গাত্বাশবে শিং 
হইয়াছে এবং সেরূপটা মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমা 
দ্বারা বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছে (শ্রুতিকর্তৃক )। অমূর্তভৃতের সারম্বরূপ মূ 
বাসনাময় হিরণ্যগর্তের চক্ষুগ্রণাহরূপ নাই বলিয়াই উপমাঁন দ্বারা বুঝাই 
হইয়াছে। [ তদেতৎ...মূলত্বাৎ ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শবে' উপস্থাপিং 
হইয়! নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পূর্বগ্রন্স্থ বর্গ 
শব্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি থাঁকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থীৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শি, 
হইয়াছেন। রূপদ্য় (মূর্তামূর্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবাঁনের অর্থা' 
বাহার সেই ছুই রূপ__তীহাঁর অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাস! (জানিবার ইচ্ছা 
স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ “অথাত আদেশো নেতি নেতি” এর 
উপক্রম। & উপক্রম বাক্যে বরন্ষের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান ও স্বরূপে; 

বিজ্ঞাপন, এই ছুই তত্ব নির্ণীত হয়। এই যে-কিছু কার্য্-_যে-কিছু জন্মবা? 
বত্ত__সমন্তই' ব্রহ্মাশ্িত। সেই কারণে এ সকল ব্রন্ধে নিষিদ্ধ। তাৎপর্য 
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বাদিভ্যোইসত্বমিতি নেতি নেভীতি প্রতিষেধনং ন তু ব্রন্মণঃ 
সর্ববকল্পনামূলত্বাৎ। নচাত্রেয়মাশস্কা কর্তব্যা।-_কথং হি 
শান্্ং স্বয়মেব ব্রন্ধণৌ রূপদয়ং দর্শযিত্বা স্বয়মেব পুনঃ 
প্রতিষেধতি প্রক্ষালনাদ্ধি গঙ্বস্ত দুরাদম্পর্শন বর ইতি। 
যতো নেদং শাস্রং গ্রতিপাদ্যত্থেন ব্রহ্মণো৷ রূপদয়ং নির্দিশতি, 
লোকপ্রসিদ্ধত্থিদং রূপদ্য়ং ব্রন্মণি কক্সিতং পরায়শতি প্রতি- 
ষেধ্যত্বায় শুদত্রন্স্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যমূ। ছে 
চৈতৌ প্রতিষেধো যথাসন্থযন্ায়েন দে অপি মূর্তামূর্তে প্রতি- 
যেধতঃ | যদ্া পর্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিং প্রতিষেধতি। 
উত্তরো বাসনারাশিযৃ। অথবা “নেতি নেতি' ইতি বীপ্দেয়মি- 
নেত্যাদিষ্া্্ষণোইন্ৎ পরমন্তীতি ব্যাখ্যানং তদা প্রপঞ্চগ্রতিষেধাদন্ দৈব 
্রবীতীতি ব্যাখ্যেযম। যদা তু ন হোতশ্মাদিতি সর্বনায়া প্রতিষেধো বঙ্গ 
এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রঙ্গাম্পদ কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল 
মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ নাই। কার্ধ্য (জন্যবস্ত) মাত্রেই বাক্যারভ্য অর্থাৎ 
কথা মাত্র, বস্তদৎ নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বার! কার্যের মিথ্যাত্ব 
প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার 
মূল) সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের অর্থাৎ ব্রঙ্গকে নাই বলার উপায় নাই। 
| ন চাত্রেয়...নিবর্ভতে ] শান্তর ত্রন্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন 
কেন? কর্দম মাথিয়া ধৌতকরণ অপেক্ষা কর্দম না মাখাই-ত ভাল? 
এ আশঙ্কা কর্তব্য নহে। তত্প্রতি হেতু এই যে, শান্ত ব্রহ্গের ্ রূপ- 
য় গ্রতিপাদ্যভাবে উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ 
প্রার্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত কল্পিত তন্বয়ের অনুবাদ বা 
অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন । এ মূর্তামূর্ত রূপঘয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান ) 
ও নিষেধ্যতা কথন শুদ্ধ ব্রন্ধের স্বরূপ প্রতিপাঁদন উদ্দেশেই কৃত হইয়াছে। 
 প্রতিষেধদ্ধয় যথাস্থয স্তায়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্তামূর্ত রূপের প্রতিষেধ 
করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিষেধে বাসনা- 
রাশির নিষেধ হইয়াছে । কিন্বা ৭নেতি” “নেতি” এই দ্বিকুক্ত প্রয়োগ 
বীক্মা। বীগ্গা! গ্রয়োগের ফল রা উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধে যে-কিছু উৎ- 
প্রেক্ষিত হয় ও হইতে গারে সে সমস্তই তীঁহাতে নাই। «ইহা নহে” 
এভাৰৎ মাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞান! নিবৃত্তি হয় না অর্থাং ইহ] 
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তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩। 
যন্ততপ্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম তদস্তি 

চে কম্মাৎ ন গৃহৃত ইতি । উচ্যতে।' তদব্যক্তমনিক্ডরিয়- 
গ্রাহথং সর্ধদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ 'আহ . হোবং শ্র্তিঃ ন চক্ষুষা 
গৃহতে নাপি বাচা নান্যৈর্েবৈস্তপসা কর্ধণা বা। স এষ 
নেতি নেত্যাত্বা” অগৃে। নহি গৃহতে | যত্তদন্্রেশ্মমগ্রাহাম্। 
যদা হেবৈধ এতক্সিকনদৃশ্বেইনাক্ত্েনিরুক্তেইনিলয়নে' 
ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি “অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যা- 
ইয়মুচ্যতে। ইত্যেবমাদ্যা ॥ ২৩। 

অগ্রান্ত্বাৎ ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং হুত্রং ব্যাচষ্টে যত্বতগ্রতিষিদ্ধা- 

দিতি। রূপাদ্যভাবাদব্যক্তমিন্তরিয়াগ্রাহাং ন ত্বসত্বাদিত্যর্থঃ। অন্ের্দেবৈরি- 
রিয়াস্তরৈর্ন গৃহৃত ইত্যন্বয়ঃ। ইতি রত্বপ্রতা। 

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রন্ম আছেন। যদি থাকেন ত 
গৃহীত হন না কেন? জ্ঞানবিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি। 
তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অনিস্রিয়গ্রাহ। (ইন্দ্রিয় গ্রাহ নহেন কিন্তু ইন্দরি- 
যাতিরিক্ত প্রমাণ গ্রাহ্থ। সে গ্রমাণ ধ্যান-ধায়ণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস- 
জ্ঞান-বিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই যে, তিনি নিখিল দৃত্তের সাক্ষী অর্থাৎ 
রষ্টা (প্রকাশক )। এ কথ! শ্রুতিও বলিয়াছেন । যথা--“চক্ষুঃ তাহাকে 
গ্রহণ করে না, বাক্য তাহাকে বিষয় করে না, অন্তান্য ইন্দ্রিয়ও তাহাকে 
গ্রহণ,.করে না। তপস্তার ও কর্শের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না” 

“আত্মা এরূপ নহে সেরূপ নহে।” “যেহেতু আত্ম! ইন্রিয়াদির দ্বারা 
গৃহীত হন ন1 সেই হেতু তিনি অগৃহ অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন।” “তাহ! 
অনৃশ্ত ও অগ্রহণীয়।” “যখন এই স্বুগ্রসিদ্ধ, অনৃষ্ঠ, অনাস্ম্য ও নির্বচনের 
অযোগ্য আত্মা-_” ইত্যাদি । ইহার অনুরূপা সৃতি এ কথাই বলিমুছেন। 
যথা-_“তত্বজ্ঞকর্তক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং 
অবিকার্ষ্য |” ইত্যাদি । 

* তছৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাদ্যতাবাৎ ইন্জরিয়াগ্রাহ্যং ন ত্বসত্বাপ্দিতি ভাবঃ “যত আহ ব্রবীতি 

্রন্ধণ ইন্দরিয়াগ্রাহাতাং শ্রতিরিতি শেষঃ।-প্রতিষেধ যোগ্যের প্রতিষেধ হয়, এই দৃষ্ত প্রগঞ্ 
সমুদায়ই প্রতিষেধ্য, যদি অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন ভবে দৃষ্ট ন হন কেন? তাহা বলিতেছি। 
তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্িয়গণের অগম্য। সেই জন্তই ভিনি ইঞ্জিয় গথে ব্য হন না। 
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অপি নংরাধনে প্রত্যক্ষাম্মানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥% 
অপি চৈনমাত্বানং নিরস্তসমন্তপ্রপঞ্চমধ্যক্তং সংরাঁধন- 

কালে পশ্বস্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধান। 
দামুষ্ঠানমূ। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকাঁলে গশ্বস্তীতি 
প্ত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রগতিশ্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ ৷ তথাহি শ্রতিঃ 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ন্ত- 
স্তম্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ- 
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ঃ ॥ ইতি । 

হি, কদ। গ্রাহথমিতি শঙ্কোত্বরং হুত্রং ব্যাখ্যাতি--অপি চৈনমিতি | 
ব্থ ইন্রিয়ৈর্ন গৃহাতে অপি তু সংরাধনেন শীস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ ৷ ভক্তি- 
ধ্যানাভ্যাং প্রত্যগাত্বনশ্চিত্ে প্রকর্ষেণ নিধাঁনং স্থাপনং প্রণিধানং জপমম- 

্বারাদিরাদিশবার্ঘঃ। স্বয়ন্রীশ্বরঃ | খানীন্দ্িয়াণি। পরাঞ্চি অনাত্মগ্রাহকাণি 
ৃত্বা ব্যতৃণৎ নাশিতবাঁন্। সহি তেষাং নাশে যদসমর্থগ্রাহিতয়া সর্জনং তম্মাৎ 
তেষাং তথাস্টত্বাৎ সর্কো৷ লোকঃ পরাগর্থমেব পশ্ঠতি নাস্তরাত্বানম্। কশ্চিতত, 

যোগীরাই সংরাধনকালে (আরাধনার সময় ) এই অব্যক্ত ও নিশ্র- 
পঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন । চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বার। বিনষ্টরাগ 
হইলে তাহাতে প্রকষটরূপে ব্রন্মভাব স্থাপন করার নাম ভক্তি-ব্যান-প্রণিধান। 
এই ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ও নামজপ গ্রতৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার 
নাম সংরাধন1] ও আরাধনা! । যদি বল, যোগীরা যে আরাধনা কালে 
তাহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্যু- 
তরে বলা! যায়, শ্রতিপ্রমাণে ও স্তৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি। শ্রতিগ্রমাণ 
যথা-“ন্বয়ভূ অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্জিয়দিগকে পরাগর্শী অর্থাৎ অনাত্ম- 
দ্শী করিয়াই বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা (ইন্জিয়েরা) 
অনাত্ব (বাহ্)বস্তই দেখে, অন্তরাত্বাকে দেখিতে গায় না। সেই অন্য, 

* সংরাধনমারাধনমিত্যনর্ধান্তরম্। আরাধনকালে এনমাত্বীনং গশ্ত্তি যোগিন ইতি 
পূরণীয়ম। স আত্মা, ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানসংস্কৃতমনসৈব গৃহাতে ন তবিত্রিয়ৈ:। এতচ্চ 
পরতযক্ষানুমানাভ্যাং বিজ্ঞায়তে। প্রত্যঙ্গানুমানাত্যাং ক্রতিম্ৃতিভ্যাম।--এই নিষ্পপঞ্চ 
আত্মা ইন্রিয়ের বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না। শ্রুতির ও স্মৃতির স্বার! জানা যায় যে, 
ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিগবিত্রচিত্ে জ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত ছন। 

১৪ 
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, জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধদত্ত্ঃ .ততত্ত' তং পশ্যতি নি্ষলং 
ধ্যায়মান ইতি চৈবমাদ্যা | স্মৃতিরপি__, 

প্যং বিনিন্ত্রী জিতশ্বাসাঃ সন্তষ্াঃ সংযতেক্িয়াঃ | 

জ্যোতি? পশ্যন্তি যুগ্জানাস্তন্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥ 
যৌগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবস্তং সনাতনমূ।৮ ইতি 

চৈবমাদ্যা। নম সংরাধ্যসংরাধকভাবাছ্যুপগ্রমীৎ পরা' 
পরাত্মনৌরন্বত্বং স্তা্দিতি | নেত্যুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 

প্রকাশান্দিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ 
কর্মণ্ভ্যানাৎ ॥ ২৫।% 

ধীরো বীমানাবৃত্তচক্ষুনিরুজে্িয়ঃ শদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্বানং শাস্ত্েণ গল 
মোক্ষার্থীত্যর্থঃ। ততঃ কর্ণ! বিশ্ুদ্ধচিত্বো জ্ঞানাখ্যসত্বোৎকর্ষেণ ধ্যায়ংস্ত 
নিষ্চলং পশ্ঠতীত্যর্থ;ঃ। বিনিভ্রা। বিতমস্কাঃ | তত্র হেতুর্জিতস্বাসত্বং প্রাণায়াম 
নিষ্ত্বম্। যুগ্তানা ধ্যায়িনঃ। যোগলভ্য আত্মা যোগাস্বা। ইতি রত্বপ্রতা। 

কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থ) তাহাকে ইন্দ্িয়নিরোধপুর্বক কেবলমা; 
স্তানধ্যানাি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে দেখিতে পান 1” “কামনা! বর্জ 
পুরঃসর কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যে সত্বগুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্মল হয়) 
তাহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল হওয়ার নাম জ্ঞান 
প্রসাদ )। যোগী জ্ঞানপ্রনাদবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাখ্যসত্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট । 
ধ্যানরত হুইয়। সেই নিষ্কল (নিরাকার ) পুরুষকে দর্শন করেন ।” ইত্যাদি 
স্বৃতিগ্রমাণ যথা-শ্বাসজয়ী অর্থাৎ গ্রাণায়ামতৎপর তমোগুণবর্জি 
ন্ুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্িয় যৌগীর! ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করে 
সেই যোগলভ্য জ্যোতির ( আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার” «“যোগীরা 
সেই সনাতন ভগবান্কে অর্থাৎ ষড়েরব্্যশীলী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। 
ইত্যাদি । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য আরাধক ভাব (দেবা 
দেবক-ভাব) স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাত্মার ভেদ হ্্ীকার করি. 
হয় কি-না। হৃত্রকার তদুত্তরার্ধ বলিতেছেন না, হয় না---. 

:. * যথা প্রকাশাদয় উপাধিযু ভিদযান্তে ম ্ বত এবং প্রফাশশ্চিদাঝাংপি ধ্ানামিকর্সধুাগাং 
ভিদ্যতে ন ত্বতঃ। অস্া চাইবৈশেষাং একরসত্বমত্যাসাৎ তত্বমন্যাদিশাস্াকিশ্ীয়ত ই 
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যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়োহঙ্লিকরকৌদকগ্রভূ- 

তিষু কর্দসূপাধিতৃতেষু সবিশেষা, ইবাবভাসস্তে ন চ স্বাতা- 
বিকীমবিশেষাস্্তাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাক্প- 
ভেদঃ স্বতাস্তৈকাত্ম্যমেব । তথ! হি বেদান্তেঘত্যাসেনাসক- 
জ্জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৫ ॥ 

অতোবনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬॥৯ 
অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্যাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্থয 

যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু টুভিদ্যন্তে ন শ্বত এবং প্রকাশশ্চিদাত্বাপি 

্যানাদিকর্শনুপাধো ভিদ্যতে স্বতত্বস্তা বৈশেষ্যমেকমত্বমেব তত্বমসীত্যভ্যাসা- 
দিতি হত্রযৌজনা। ইতি রত্বপ্রভা। 
সি 80754895 রিউি রানির 

যেমন প্রকাশস্বভাৰ সৌর কিরণ প্রভৃতি অন্ুলি, করকা ( বর্ষোগল) 
ও গ্রলন প্রভৃতি উপাধিতে ও মে সকলের প্রচলনাদিক্তিয়াূপ উপা- 
ধিতে সবিশেষেৰ ন্যায় (সবিশেষ ্বিভিন্ন।কার ) দৃষ্ট হয়, তাহাতে কৃর্্যাদির 
শ্বাভাবিক একরপতা। পরিত্যক্ত হয় না) সেইরূপ, এই আত্বাও উপাধি 
অনুসারে সেইসেইরূপে পরিদৃ্ট হন। কিন্তু আত্মার একতাই স্বাভাবিক 
অর্থাৎ স্বতঃদিদ্ধ। আত্মার সেই স্বাভাবিক ত্রকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদাস্তে 
অভ্যাস-( অভ্যাস্পুনঃ পুনঃ কখন )-বাক্যে (তমসি প্রভৃতি বাক্যে ) 
জীবাত্বপরমাত্বার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

অভেদের স্বাভাবিকতা, ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব 
বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিদ্য! নিবারিত 

যোক্ধনা ।_-আরাধা-আরাধক-ভাব মান্য করিলেই যে জীবপরমাত্বার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়, 
তাহ। হয় না। প্রকাশ অর্থাং আলোক যেমন উপ।ধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, গ্রকাশস্বভাব 
চিদাস্বা সেইরূপ চিত্তোপাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাদ্য-উপাসক-ভাব প্রাপ্তের ন্যায় 
হন। বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ অর্থাৎ একরম। তাহার একরসত্ব তত্বমসি শাস্ত্রের অভ্যাস 
অর্থাৎ বার বার কথন দ্বার! জ্ঞাত হওয়। গিয়াছে। 

"অত ইতি। ভেদপ্যাবিদাকতাদতেদত্য স্বাভাবিকত্বাদিতার্থঃ। জীবোইনস্তেন ব্যাপিনা 
পরমাজবনৈক্যং গচ্ছতীতি পূরণীয়মূ। লিঙ্গং জ্ঞাপকং ক্রঙ্গাস্ত্বফল ক্রুতিরপম্।-_যেছেতু তেদ 
আবিদ্যক-__অবিদ্যার্কত এবং অক্তেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব অবিদ্যাবিনাশের পর অপরি- 
চ্ছ্ন পরমাত্মার একত্ব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্তত্ববোধক শ্রুতিবাফা 'জাছে। 
( অভিপ্রায় এই যে, জানের ব্রঙ্ধাক্মভাবপ্রাপ্তি কূপ ফল শুল। যায়। তাহাতে হেত্বেয় ধপ।ধ- 
কন্ধ ও অভেদের হাতাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে )। 
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বিদ্যয়াহবিদ্যাং বিধুয় জীবঃ পরেণানস্তেন প্রাজেনাত্বনৈকতাং 
গচ্ছতি। তথা! হিলিঙ্গং দন যে! হ বৈতৎ পরমং ত্রদ্ম বেদ 
্রদ্মোব তবতি । ব্রন্মোব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি ॥ ২৬॥ 

 উভয়ব্যপদেশাতৃহিকুণ্ুলবৎ ॥ ২৭।% 
তম্মিম্নেব সংরাঁধ্যসংরাঁধকভাঁবে মতান্তরমুপন্যস্ততি স্বমত- 

বিশুদ্ধয়ে। কচিজ্ীবপ্রাজ্ঞয়োর্ডেদে! ব্যপদিশ্যতে “িতস্ত 
তং পশ্ঠতি নিষকলং ধ্যায়মান ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যস্থেন' দ্র 

জীবস্ত ব্রহ্ধাত্বত্ফলশ্রতিরূপলিঙ্গীদপি তেদ গুপাধিক এবেত্যাহ শুতর 
কার: । অতোইনন্তেনেতি। ইতি রত্বপ্রতা । 

অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুগুলাদিরূপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং তেন বিষয়ভেদা' 
ভেদাতেদয়োরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা! সর্বদোপলন্বেরবিরোধঃ | বিরুদ্ধ- 

হইলেই মে অপরিমিত পরমাত্মার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাং 
অনুমাঁপক শাস্ত্র এইযে এই পরত্রক্ষকে জানে সে পরব্রঙ্গ হয় 
“উপাঁসক জীব পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়। ব্রহ্ম হলেন।' 
ইত্যাদি। (ত্রঙ্গত্ব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা! নিবারিত হইল 
সুতরাং মে এখন পূর্ণতা গ্রাপ্ত হইল)। 

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাঁধক-ভাঁব বিষয়ে অন্য এব 
মত উখাপিত হইতেছে । কোন শ্রতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা, কথ; 
আছে। যথা-ধ্যানকাঁরী সেই, নিষ্চল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। 
এই শ্রতিতে ধ্যানকর্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক ব্যপদেশ দেখা! যা! 
এবং  শ্রতি দরট-্দর্টরবা-ভাবেও জীবপরমাত্ীর ভেদ বলিতেছেন। আবা; 
অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যগ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রতি নিয়ম্য-নিয়ামক-ভা, 
দেখাইয়া! তছ্ভয়ের ভিদ্ভুতা বলিয়াছেন। তদ্যথা--“উপাসক সেই দিব 

* উতয়ব্যপদেশান্ধেতোঃ সর্গকুণডলিস্তায়েন সিদ্ধান্তয়িতবাঃ। যথ৷। সর্পত্বেনাতেদ? কুগুন 
থাস্য সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুগুলিত্বেন ভেদ: এবং জীবাখ্যত্রঙ্মত্বেনীভেদোজীবন্বেন চ ভেদ হাঁ 
হৃত্রতাৎগর্ধযহ্।_-যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়--সেই হেতু অহিকুওযে 
অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য। অর্থাৎ সর্পভাব গ্রহণে অভে্দ, কিন্তু তাহা কূগলাকারা 
অবস্থ। ভেদ অনুসারে ভিন্ন। (কুঙ্লস্বলয়াকার অবস্থা । ভিন্ন-্নান।। সর্প, কুওস 
ইত্যাদি )। এইরূপ দীবও ব্রদ্ধভাবে ত্রন্ধ এবং জীরভাবে অব্রঙ্গ ও নান|। 
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দ্ব্যত্থেন চ। 'পরাৎ পরং পুক্ুষমুপৈতি দিব্য ইতি গন্ত- 
গস্তব্যত্বেন। ঃ সর্ববাণি ভূতান্তত্তরোযময়তি” ইতি নিয়ন্ত- 
নিন্তব্যত্বেন চ। কচিত্ত তয়োরেবাভেদে! ব্যপদিশ্যতে-_ 
তত্বমসি' “অহং ব্রহ্াম্মি “এষ ত আত্ম! সর্বাস্তরঃ “এয ত 
আত্মাহস্তর্ধ্যাম্যম্বতঃ ইতি। তনত্রবমুভয়ব্যপদেশে সতি 
যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহেত ভেদব্যপদেশো! নিরালম্বন 
এব স্তাৎ। অত উতভ্য়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্বং 
ভবিতুমহ্তি। যথাহহিরিত্যভেদঃ কুগুলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি 
চ ভেদ এবমিহাীতি ॥ ২৭॥ 

মিতি হি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো ন যত প্রমাণেনোপলত্যতে । আগমতশ্চ প্রমাঁণা- 

দেকগোচরাবপি ভে্দাভেদৌ প্রতীয়মানৌ ন বিরোধমাবহত: সবিডপ্রকাশ- 
যোরিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণাপ্েদাভেদাবিতি। প্রকারাস্তরেণ ভেদাভেদয়োর- 
বিরোধমাহ। 

পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।” “যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায় 
ভূতকে অর্থাৎ গ্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন অথবা নিয়মের 
অধীন রাখিয়াছেন” ইত্যার্দি। এতস্তিন্, শত্যন্তরে অভেদ কখনও আছে। 
যধা_“তিনিই তুমি” “আমি ব্রদ্ধই” “ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের 
অন্তরে--” “এই আত্মাই অন্তর্যামী ও অমৃত (অমর বা মুক্ত)।” 
[তত্রেব'"হাপীতি ] শাস্ত্রে & দ্বিবিধ প্রকার ব্যপদেশ ( কোন কোন 
শাস্ত্রে জীবপরমাত্মায় তেদ, আবার অন্থান্ত শাস্ত্রে অভৈদ, এই দ্বিগ্রকাঁর 
উল্লেখ) দৃষ্ট হয়। যদি অভেদপক্ষকে এীকাস্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা 
হইনে ভেদবাদিনী শ্রুতি আনম্বনশৃন্ত অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ 
নিমিত্, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার তত্ব &যাথার্ঘ্য) অহিকুণঁলের 
অনুরূপ হইতে পারে। যেমন সর্পত্বগ্রকারে অভেদ, একই, আর কুগুলা- 
কারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশ্ুত্ব ও উদগতমুখত্ব প্রকারে তেদ অর্থাৎ ভিন্ন; 
তেমনি, জীবও , ব্রহ্তবপ্রকারে অভিন্ন কিন্তু জীব্বগ্রকারে ভিন্ন। 
(₹ুগুলাকারসবলয়াকার অবস্থা। আতোগস্ফণা। গ্রাংগুত্বস্দীর্ঘ-দণ্ড- 
কার অবস্থা । ফলিতার্থ--অবস্থা.ভেদে ভিন্ন) অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন । 
একই সর্প অবস্থা ভেদে কুগুমী ও ষণী গ্রতৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়)। 
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প্রকাশীশ্রয়ব্ধা' তেজন্তবাৎ ॥ ২৮।% 

অথব! প্রকাঁশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যমৃ। যথা প্রবীশ! 
সাঁবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যস্তভিম্নীবুভাবপি তেজজ্তাৰি 
শেষাৎ অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাগীতি ॥২৮ 

ূর্ববদ্ধা ॥ ২৯। 
যথা ঘা পূর্ববমুপন্যন্তং প্রকাশীদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি তখৈটে 

তন্তবিত্মর্থতি । তথ হাবিদ্যাকৃতত্বাদবন্ন্ত বিদ্যয়া মোঙগ 

তদেবং পরমতমুপন্যন্ত স্বমতমাহ--]. 

অয়মতিসন্ধিঃ ।-_যস্ত মতং বস্তনোইহিত্বেনাতেদঃ কুগুলত্বেন ভেদ ই 
স এবং ক্রবাণঃ প্রষ্টবো। জায়তে কিমহিত্বকুগুলত্বে বস্তনো ভিন্নে উতীভি] 

ইতি। যদি ভিন়্ে অহিত্বকুগুলত্বে, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং ন তু বস্তনস্তাত্য 

ভেদীতেদৌ। ন হান্যভেদীভেদীভ্যামন্থত্তিত্নমভিন্নং | ভবিতৃমর্থতি। অব 

জীব-পরমাত্বার ভের্দাতেদ প্রকাশ ও গ্রকাশীশ্রয়ের অনুরূপ জানিবে 

যেমন হৃর্ধ্যালোক ও হৃর্ধ্য অতান্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজন্বে সমা; 

অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয় ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ, জীবপরমা'ত্বা অত্য 

ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদ্বাবহারের আম্পদ হয় । 

অথবা, ইতিপূর্বে যে “গ্রকাশাদিবচ্চাৈশেষাং” সুত্র বলা হইয়া 

তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পাঁর। তাহার বিবরণ. 

ফলিতার্থ--বন্ধন অবিদ্যাকৃত, দেই জম্যই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয় ।জীব যা 

* যত্ধা হূর্যাপ্রকাশয়োরেকতেজব্বৈকধর্ন্াবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাযনোরণোকে! 

বাস্বত্বধর্সেণ তেদাভেদৌ শ্রুতিবলাৎ স্বীক্রিয়েতে ইতি ফোর্জনা।-__যেমন: একমাত্র তেজোর 

ধর্ম গ্রহণপূর্্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (হৃর্ধা ও আলোক )গ্রাহণ' করা হয়? যেই 

আত্মত্ব ধর্ম লইয়া ব্রন্দেরও ৫ (ত্ক্গ ও জীব) শ্রতিবহ্েস্ব্ৃত হইতে পারে । 

+ সিদ্ধাত্তৃত্রমেতৎ | পুর্ব প্রাকাশীদিবচ্চাবৈপেধ্যমিতিবৎ। যথা প্রকাপাকাশী 

হ্বরপেণৈকরূপ। উপীধিতিন্ত বিভিন্নযপী এবমাযা। ব্বরূপেণৈকরূগ উপাধিতিন্ত জীবাদ্যনেকর 

ইতি নির্গললিতীর্ঘ: (কোন কৌন শার্তে জীবপ্রমাক্মার অভে? কখন ও শাস্বাস্তরে ০ 

কখন থাকায় দেই বিস্বাদ ভনারধ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার । অর্থাৎ প্রকাশা 

টানতে সিদ্ধান্ত করিতেও গার। যেমন আলোক স্বন্নপতঃ এক বা অতি, ক্ষিন্ত উপাধিঘো 

ভিন্ন, তেষমি, আত্মাও ম্বরূপতঃ অভিন্ন (জীব ও পরম এক) পরস্ত বৃদ্যািখোগে ডি 

(জীব গন্ক ও পরদাক্সা আন্ত )। এ 
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উপপদ্যতে। যদি? পুনঃ পরসার্থত “এব বন্ধঃ, কশ্চিদাত্বাহহি- 

কুগলন্যায়েন ব1 পরল্যাত্নঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাশ্রয়ন্যায়ে- 

নৈবৈকদেশভূতোহভ্যুপগম্যেত ততঃ পারমার্থিকম্ত বন্ধ 
তির্কর্ত মশব্যতবান্মো ক্ষশান্্রবৈযধ্ং প্রসজ্যেত। ন চাত্রো- 
তাবপি ভেদাভেদে শ্রুতিস্তপ্যবদ্ধযপদ্দিশতি | অভেদখেব হি 
গ্রতিপাদ্যত্বেন নির্দিশতি ভেবস্ত পূর্ববপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্য- 
ইর্থান্তরবিবক্ষয়া | তম্মাৎ গ্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব 
সিদ্ধান্ত; ॥ ২৯॥ 

প্রসঙ্গাৎ। অথ বস্তনো! ন ভিদ্্যেতে অহিত্বকুগুলত্বে তথা সতি কো ভেদ্া- 
তেদয়োব্বিষয়ভেদ্তযোর্কস্তনোহ্নন্ত্বেনাভেদীৎ | ন চৈকবিষয়ত্তেংপি সদানু- 
তয়মানত্বাত্েদাতেদয়োরবিরোধঃ| শ্বরূপবিকুদ্ধয়োরপ্যবিরোধে ক নাম 
বিরোধে! ব্যবতিষ্ঠেত। ন চ সদামুৃতৃয়মানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিতুম- 
হতি। দেহাত্মভাবস্তাপি সর্বানুত্য়মান্ত ভাবিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চিতধৈত- 
স্বাভিঃ গ্রথমন্থত্র ইতি নেহ প্রপঞ্চিতম্। তন্মাদনাদ্যবিদ্যাবিক্রীড়িতমেটবক- 
যাত্বনো৷ লীবভাবভেদে। ন ভাবিকঃ। তথ! চ তত্বজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তীবপবর্ণ- 
দিদ্ধিঃ ( তািকতে ত্বন্ত ন জ্ঞানানিবৃত্তিসস্তবঃ | ন চ তত্বজ্ঞানাদন্তদপবর্থসাধন- 
মন্তি। যথাহ শ্রুতিঃ_তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাস; প্থ। বিদ্যতে- 
ইযনায়ে'তি। শেষমতিরোহিতার্থম্। 

সত্য মত্যই বন্স্বভাব হয়, তাহ! হইলে বন্ধন অহিকুগুলের দৃষটান্তে পরমাস্থার 
অবস্থ৷ বিশেষ হইতে পারে, প্রকাশীশ্রয়ের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে 
পারে। কিন্তু তদুভয় পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না। বন্ধনের তি 
্কার ( মোচন) ব্যতীত মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক থাকে না। (মোক্ষ শাস্ত্রের 
ার্ঘকা বা প্রামাণ্ রক্ষার্থ বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকারধ্য )। শ্রুতি ভেদ ও 
অভেদ উতর প্রকার বলিয়াছেন সত্য) পরস্ত তাহতুল্যরূপে বলৈন নাই। 
(তুলারূপে বলিলেও উভয়সত্যতা। স্বীকার্ধ্য হইতে পায়ে না। যেহেতু তাহা 
বিছুদ্ধ। একের ভাদৃশ বৈরপ্য অবশ্ই যুক্তিবিরুদ্ধ) শ্রুতি অতেদকেই 
গরতিপাদ্যরূপে বুলিয়াছেন। ভেদ লোকসিদ্ধ, সুতরাং অন্ত এক উদ্দেশে 
তাহার অনুবাদমাৰ করিয়াছেন। অতএব, প্রকাশের স্তা় অভেদ, এই সিল্ধা- 

সংসিদ্ধাত্ত॥ (প্রকাশ স্ব্নপতঃ অভিন্ন র্থাৎ একরূপ, কিন্তু উপাধি- যোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানান্ধপ। দীবগরমাত্মার ভেদাভেদ ইহারই.অগুরূপ )1 
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প্রতিষেধাচ্চ 1 ৩০॥% 
ইতশ্চৈষ এব দিম্ধান্তো যকারণং পরশ্মাদাত্বনোহ 

চেতনং প্রতিষেধতি শান্ত্রং নাগ্যোখতোহস্তি দ্রষটা” ইত্যে 
মাদি। “অথাত আদেশে! নেতি নেতি | তদেতৎ বর্ষা পূর্ব 
মনপরমনস্তরমবাহাত ইতি চ। ব্রচ্ষব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকর 
গা ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩৭ 

পরমতঃ মেতুম্মানস্ন্ধভেদ- 
_ ব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩১॥1 

যদেতমিরস্তসমস্তএপঞ্চং ব্রন্ধ নির্দারিতমত্রাম্মাৎ পরমন্ 

(ব্রক্মমান্র পরিশেষে হেত্বস্তরমাঙ প্রতীতি। প্রতিযেধাৎ ব্রহ্মব্যতিরি, 
গ্রপঞ্চনিরাকরণাৎ শ্রুত্যেতি শেষ/ু। ) 

যদ্যপি রতিগরচামবাঁতিরিতং তত্বং নাস্তীত্যবধারিতং তথা 

এ হছেতৃতেও এ দিদ্ধাত্ত সাধু-_যেহেতু “ইস্টা হইতে ভিন্ন, এমন দ্র 
নাই” এই শান্তর পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন নাই বলিয়াছেন। “অনং 
উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে। সেই এই ব্রহ্ম অপু 
( অনাদি ), ।'অনপর (অনস্ত)), অনন্তর ( অপরিচ্ছিন্ন) ও অবাহা অর্থ 

একরস।” এ শান্ত্রও ব্রঙ্গাতিরিক্ত চেতনের অন্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন 
গ্রপঞ্চ ব্রঙ্গাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনন্তিত্ব, ব্রক্মই নিষেধ 

সীমা, ত্রন্ই নিষেধ ভূমিকায় অবশেধিত হন, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাক 
প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয় গণ্য হয়। 

গরমাত্বা হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত শর 
বিরোধ থাকায় সংশয়িত। অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। (ইহী পৃ 

* নান্টোইতোহস্তি জষ্টেতযাদিশাস্্/দগ্যহভেদবাদঃ সাধীযানিতি হুত্রার্থ;।--“ইহা হই 

ভিন্ন তষটা নাই" ইত্যাদি শাস্ত্রে জীব্ভাবের গারমার্িকতার মিষেধ থাকাতে অভে? গ' 
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক। 

1 পুনঃ পূর্ববপক্ষশুত্রমূ। অতঃ অন্মাৎ গরমাঁয়নঃ পরং অনাৎ তত্বং' জীবাধ্যমত্তীতি ৫ 
ব্পদেশাৎ উদ্মানব্যপদেশাৎ বন্বন্বব্যপদেশাখ ভেদুবাপদেশীক্চাবগন্তব্যমিতি।-_পরমান্বা 
রিক্ত তত্ব নাই, এ মিষ্ধাস্ত প্রতিবন্ধশূদ্য নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি সেতু প্রস্তুতির দৃষ্ 
তত্বনিশ্চর় করাতে পরমাত্মাতিরিক্ক তথ্থের (জীবের ) পৃথক্. অস্তিত্ব প্রতীত বরাইয়াছেন। 



ৰা 

১1) প্ভামতীগ্টীকামিটনীবিাযা-সহিতম। ১৫ 

ডং ৮7৮০৯৮৮৮ 'তারং, ০০৮ 
হত দেতুযাপতাাহ) 'গ্মানব্যাপদেশাৎ সন্বহব্যপদেশীও, 
ভোব্যপদৈখচ্চি ৭. *বেতৃধ্যপদেশত্তাবৎ” অথ য স্বায।্স 
দৈতুর্বিধৃতি» ইত্যাণক্াভিহিতন্ হণ সেতুতবং সনধীর্ভ- . 
নতি | সেতৃশব্দশ্চ ছি লোকে জলগস্তানবিচ্ছে্নকারকে সুদ্দা- 
ধাদিগ্রচয়ে প্রিঃ । হহ চ মেতুশব্দ আতুঁনি প্রযুক্ত ইতি 

্য বস্তুনোধিস্তিত্বং..গময়তি। 
মেডুং তীর, ইতি জরিপ । যথা লৌরিবং 
মতুং তীর জাঙ্গলমসেতুং খ্াষ্টেতীতি' শরম্যতে, খবমাতনং 

ািকরতীমা মাগাততত্তিরো দর্শনা ততওতিমমাধানার্ঘনয়মারড: পা 
রং সলম্। গ্রকাশবদমত্তবজ্জ্যো ভিন্মদয়তনবদিতি (পাদ, ্ গগশ্দ্বার- 
তঘাং পাদানামর্ান্তষ্টৌ ফা; তেহষ্টাবস্ত ্রহ্ধণ ইত্যষ্টশফং ত্রশ্গা। যোড়শ 
লীহস্টেছি মোড়শকলম্।-্দ্যথ। প্রাচী গ্রতীচীদক্ষিণোদীচীতি,চতশ্রঃ বল! 
[বযবা ইব রুলস গ্রকাশবান্াম প্রথমঃ পাঁদঃ।. এতছৃপারনায়াং প্রকাশ- 

ন্ মুখ্যো 'ভরভীতি 'রকাগবান্ নাম পাঁদঃ। অথাপর। পৃথিব্যস্তরিক্ষং দ্যৌঃ 

ক্ষ), কোন কোন শ্রুতির শ্রবণমাত্রে, প্রীতি হয়ে সকল শ্রুতি ধেন 
তিন তনব.(জীব). আছে বলিত্ছে। তৎপরিশোধনার্থ বা সে সকল 
তির তাৎপর্য নিরপণার্্, এত$ সত্রের অ্ববতারণ]। উল্লিখিত সংশয়ের প্র 
ক্ষ [ট্রিপ পাওয়া, য় ফেব হইতে ভি, ্ ধপ ততবান্তর আছে: 
রত অগা বত পর গাছে। [কৃত দশা] কেনা, ধঁতিতে 
তুর দ্যপদেশ, উদ্মানেয়, ব্যপদেশ, সম্বন্ধে বাপদেশ' ও ভেঘের ব্যপ- 
শ (উদ) তারা খা! [.ফেডু.ম্যাতে ]: সেতু. ন্যগাদেশ বা 
নি আসা তিনিই লোধসধ্যাল বিধারক “সেতু” এই রতি 'আঙম- 
যর রক্দনে, বনিরাহের খরং, তাহাকে সেতু ব্রিয়া' বাঁঙন, করিযা- 
ন। লোক নকগ, রীাহবিদ্ধোকারক 'মু্িকারচিত অথবা কাঠারি, 

৯ 



কলং ইতি। যচ্চ লোকে উদ্মিউয়ৈতার দিদি তি, ঈরিচ্ছি 

কার্ধাপগাদি ততৌধ্যিবৃন্তীতি লিং প্দ্ধণোইপু 
নাঁং'ততৌহগ্যেনবস্তনা ভবিতব্যমিতি 'গযযতৈ 1 তথ! স্থ 

ব্যপদেশো'ভবতি “তা: সোম্য তী সম্পমো উধতি” শার 

সমুদ্র ইতি চততরঃ কণা এব দ্বতীয়ঃ পাদোধনস্বা্ায় সোহযমনস্তবন্েন ও 
নোপান্তমানোনস্তত্বমু্ীনকন্ঠাবহতীত্যনস্তবান্ গাদঃ। অথাপ্সিঃ সূর্য্য, 

বিচ্যপদিতি চতগ্রঃ কলা: স জ্যোতিষ্মানলাম পদন্তৃতীযন্তদুগাসনীজ্জ্োতি' 

ভবতীতি জ্যোতিত্মান্ পাঁদঃ। অথ আণশন্ছুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতআঃ ফ 

রচিত স্বনীমপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বলে গ্রদর্শিতস্থলে শ্রুতি আত্মাকে । 

বরা স্পষ্টই রুষাঁ যাইতেছে ত্র, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু 

তদতিরিক্ত গদার্থাস্তর বিদ্যমান আছে। শ্রতিতে *সেতুং তীঁত্া- 

. উততী্ঘ হইয়া” এনপ প্রয়োগও আছে। লোক সকল বদ্দগ মৌ 

সেতু অতিক্রম করিয়! (পার হইয়া) জাঙ্গল (স্থল) শত হয়, ত 

"সাঁধকও আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া অনাত্মপদার্থ প্রাপ্ত হয়। [উল্যা 

গম্যতে ] বর্গবিজ্ঞানোপদেশে উ্মানের ব্যপদেশও দেখা যায় । (উমা 

পরিমিত প্রমাণ)। যথা--“সেই এই বর্গ চডুপপাদ, অষ্টশফ ও যে 

ফলাত্মক।” * লোক মধো যে-কিছু বন্তউদ্নিত অর্থাৎ এত বড়াব 

'সংখাক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত 'বা পরিমিত ( পরিচ্ছন্ন) বলিয়া 
ব্য 

হয়, সে সকল ছাড়া যে অন্ত বন্ত আছে, তাহা সেই নির্দিষ্ট গর 

কথনের দ্বারা গ্রতীত হয়। তদৃষটান্ডে দ্দেও নির্দিষ্ট পরিমাণের 

খাকায় ত্হ্গভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লন হইতে পারে? [ তথা...গমা 

এ আরিটা দিক ছারিটা কল! (অংশ )। ইহা ধের, ়পবাম্ গাছ, পৃথিবী, 
দিবু (খর্গলোক ) ও সমূয, এই কমাচতুই ভীহার অনস্তধাম্ নামক পাঁচ জযি, রা 

বিহ্বাৎ, এই চীরিটা কল! এবং ই! তাহার জ্যোতিগ্মান্ নামক গাঁদ। চু, জো, € 

আগ ইহা অপর কজাচটু--এই কলাচতুইর ভাহার আয়তমধান্ নামক গার এ 
চডুপ্াদ চারি পাদের অর্েকে অর্দেকে « আটটা শ্ র্থাত খু কোন্ গা 1 
হইয়াছে তাহা উপনিষম দেখিলে পরতীত হইবে ভামতী দেখু, উপলিবাযাকোর / 
গাইবেন। প্রাগাদি ও পৃথিব্যাদি ছুই ছুই গদার্ধে এক একটা সদ 'এরগ শা 
উপাসনার প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক পারে ৫টী ফলা, তানুসারে চতুষ্পাদে ১৬ ফলা । 



ূ 
খে), /, “তামতীপ টীকা া্রাযা-হিতম। ১৫৭ 

নায়/প্রাজনম বি হাতি অমিতানাঞ-ম্মিজ্নে 
দয ফ্ নরাণা$নারেখ। জীবানাঞচ তদপযমং 
বাগিতি কও অকৃত্তত) খরমনতদ মিতমতীতিগম্যতে। 
ভেদব্যপরেশ্চৈনমূর্ধং গৃময়তি | তথাহি 'অথ য' এযোইস্ত- 

রাদিত্যে হিরা পুরুধোদৃশযুকে ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং 
পবিস তো তৈমেনাহকযধারীবরং ব্যটপদিশতিজথ য 

এযৌহন্তরক্ষিদিপুরুষো দৃষ্ঠিতে? ই্ধি। অতিদেশকান্থামুনা 
রূপাদিযু কয়্োতি “তশ্যৈতস্ত যন্রপং তদেব রূপং যদমুষ্যরূপং 
ঘাবমুধ্য গেফে। তৌ গেষ্ছো যন্নাম তন্না্ঠ ইতি। নাঁবধিক- 
ক্েশবরত্বমুভয়োর্যপদিশতি “যে চামুক্মাৎ পরাঞ্চে লোকাস্তে: 

যাঞ্চে্ট দেবকামানাঁঞ ইত্যেকস্ত। “যে টৈতন্মাদর্ববাঞ্ো 

শতুর্ঘ; পাদ আয়তনবান্নাম। এতে দ্রাণাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়। মন আয়তন-: 
মাশ্রিতা ,ভোগমাধনং ভবস্তীত্যায়তনবারাম পা:। তদেরং চতুপ্া ধা: 

শফং যোড়শক্লমুন্মিষিতং শ্রুত্যা । অতস্ততোব্রঙ্ষণঃ পরমন্থাদ্্তি। স্াদেতং। 

অস্তি চেৎ পরিসংগ্যায়োচ্যতামেতাবদিত্যত আহ--“অমিতমন্তরীতি” প্রমাণ- 

এসি, সনবদ্ধের উদ্লেখও আছে। যথা-হে সৌম্য! শ্বেতকেতো। ! দেই 
সময়ে জীব সংসম্পন্ন হয়।” (সংব্রন্গ, সম্পত্তিশ্তস্তাবগ্রাপ্তি) "তখন 

এই শারীর আমা, অর্থাৎ জীব গ্রাঞ্জে অর্থাৎ ব্রন্ধে পরিধন্ত হয়। সেই 
কারণে সে বাস্িক ও আন্তরিক জয় জানে নী।” যেমন নরের সহিত 
নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল শ্রুতিতে অপরিমিতের সহিত পরি- 
মিতের (বক্ষ অপরিমিত, জীব পরিমিত ) সন্বস্ব-বিশেষ হওয়া বর্ণিত 
হইয়াছে।' শ্রুতি যখন নুধুষ্থিকাঁলে জীবের সহিত বর্গের সম্বন্ধ হওয়া 
বর্ঘন করিয়াছেন, গুখন কফেনন| বুঝিব যে, ব্রহ্ধ' হইতে ভিন্ন এমন এক 
দার্ধ (জীব) আছে? :[ তদ-..প্রতিপদ্যতে.] শ্রুতিতে যে ভেদব্যপ- 
দেশ আছে, তাঁহাও এ অর্থের ফোধক। ভেদব্যগদেশ যথা--“আদিত্যের 

উতে হিরা পুরু দেখ! যায়--* এইরটেঁ” শ্রুতি জাদিত্যাধার 
ঈখরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশবকে তাহা ইইতে ভিন্ন বমি! ধর্মন 
যু বাই, যে.চন্ষুর অস্ত্রে গুরুষ-_” ইত্যাদি । তাহার পরে 

াদিতযাযার পুরুষের রূপাদি সেত্রীধার পুরুষে আতিদেশ করিয়াছেন। 



১ 

হলি রি ব্ ঠ সঃ জোর 
কযা এধাপতিবাধা। ন্ নাছ, যভিকি 

সিষ্ধং ॥ন হায়াত, | তোবাগদেশক্চ রক | জআধারতক্চাতিদ 
তক্চাবধিতশ্চ। নক 

'জগততরর্্যাদানঞ্চ বিধারকতধ লেতুযামানস্। যা “হি: গুসধঃ + 
বিধি তটপদানদাদেব। বাপি: 'উগরথিধািনর্তি তই পীঘবদধা 

যথা-“এই চীঙষধংপুকধের সেইরপ' রগ । আমিতাপৃরধের যৈ ঈপ) আট 
পুধৈয়ও' সেই রাগ আিত্য-গুরুষের যেঁ গেট অক্গি-পুষেরও' সেই গে 
আঁদিত্য পুরুধের' যে 'নাম; অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম” ইত্যাদি। শর 
আদিতাধার' ঈর্ববের' এবং নেত্াধার ঈশ্বরের পীর্মীবন্ধ ঈশ্বর বলিয়া, 
সীম, এর্বর্ঘ্যের, কথা! বলেন নাই। যথা--“সেই লোকের উপর যে দে 
ভোগ্য লোক, এই আতা সেই দেবভোগ্য লোক্রে নি “যা 
হাহা হইতে, মন্্যাভোগা নিয় লোক, এই অক্ষিপুরুষ তাহার নু! 

লোকে যেমন (লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈনবরতব বর্মন কর 
ফেন বলে, এই.রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিন্হাষের,.. ত্য 
তেমনি শ্রতিও একের অসীমতা ও অপরের সীমা উপদেশ করিয়াছেন 
অব) শ্রুতি যখন দেবু, গড়তি নিদর্মনের হারা. তত্ব রর্ণন, করি 
ছে তখন অবশ্ই :বুঝিনত হইবে যে, রকি, ও ছে 
এর, পূ্বপক্ষপ্রাথিতে গঠিত হু (8 . সেমি -ব্যগাদেগ মায় 
অর্থাং গো? মুখ্য বে), , ৮,১২০ 7৮,৯ ৬) কক হই ১ 
প্রাক, ুর্বপক্ষস্্াহা, দেখান, বা বলা বইদা। হরাদ ঘা 

বির রা, যাইজেছ।, বিশারদ গযব 
টা টিসি বি 

[বাত মোমান্ঠাং : দঁডুবাগদেন 'ইঁতি খোঁজা] ধা না ধান অত ২৫ রাবীর পৈহুপদের, 



তইপু) 2০ “ভামতী”-টাকাছিজগাহারভাষ্য-সহিতম্। ১৫৯ 

্রগাগপনজাসহইণসর্ধাঙাহিঝনিমতো বর্জিত 

রা 

ইসিবি ধরততিত্বরব- 
কত বহু ১সেখানিবপটোপা? উশ্ীধ্যিতিরিক্তং, তং 
চা্ডীতাভকনৈতু্াতে। সৈডযপনৈনভতিৎ ন কৈ! 
বাহম্য-ন্তারংপ্রতিপীদয়িতূংজমত -ডুরাক্োতি হাহ 
পুনস্ততঃ পরমস্তি' ইঁতি। . তত্র পরস্থিম্সসূতি সেতত্বং. নাব- 
কল্পত ইতি পরং.কিমণজি কল্লেছ। ন চতামযমূ।. হে 

ততবরটামানাগ্ষ বিধারকং' বন্ধ । ইতরখাহতিচপলগ্লবলবাংফলৌলমালা বলি. 
88888488588 [ ঘড়বামলোহ! মিশষর্জিতঙা লাজটিলোঁ- 

জর “নহে! আমরা তির গারধের অসি মাপ ধাকা দেখিতে 
গাই 'না।. বন্ধ হইতেই হূদয় জন্মবান্ পদার্থের জন্সীদি হয়, এধং 
যাহা'ঘাহা পস্গে তাহ! তাহাই কারণের অনভিরিজ ( ঘট ধেষন মৃত্তিকার 
জনতিষ্িত্ঞ)) $ ইহ।''অবধারিত। ' [ন চ..কগ্পতে ]'  উদ্মীতিরিক্ত ঘা 
অর্থাৎ নিত্যদনক'কযন্ীব। “তির পুর্বে এক 'অস্ষিতীয় পৎ-ই ছিল” 
এই অবধারণ ও একবিজাদে সর্ধবিজ্ঞান পিদ্ধ হওয়া প্রতিষ্ঠার হারা 
বন্ধাতিটিক বন্তর 'অত্তিদ্ধ অর্থাৎ পৃথক্ লতা! বিদুরি্ত' ৫য় [নহ্...কয়সা] 
বলিতে খায়, সেছুযপদেশ প্রত্ৃতি বন্ধাতির়িক তদের চক, যেয়গে 
কচ, অসুমাপক, তাহা কলা হইয়াছে, তঠ্ততরে 'খলিক্েছি, “তাহ! নহে” 
র্থাৎ ই সক্ষল 'বাপটোন বীতিযি বন্তর 'গারমার্থিক' খাতের ন্- 
দাপক নহে 8-+সেছুরগদেশ? ('লেতুরাগকে রন কখন ) বশথবহিডূত বর 
ভিত গরকষিপাগম করিতে পার-না। ৫খছি বলিয়াছেস) াস্থাসেতুত্বরগ; 

ধরা ভাছিরিত: বত :না।”:এই শসার তাহার, পোষক 
থা: গর ধারনা খাফিংক” সেক ৯৪5 ৰা 

] বুরিতি হই মার ৭? ্ টি. নন 
সেতুর মত সর্ধ্যাধাবিধায়ফ ( নীমাসংস্থ'গক )। 
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নাক বিগ সোনামায়ন$1-রং লে 
রিব: সেসুরিতি প্রত আলা (ভ্কে।- মেন তীস্েজা 

রঃ রদ ইতিএা্ ই্ান্তে নাভিরুররঞ্১৪২এ৬. 

জঠর্নসাউাইরেং। পধন! ্ রচপতোবাইকীওমেব বন্দী ফিট িতি ত 
চ'কতি-পভীযাগাখাতঃ পরতে! ইতাপিকী।ত : 8 ২1 27. 

মুরোধে অন্ত, রিস্ক, বাত্তবত্ব কল্পনা করিবে, তাহা অন্ঠাধা।-। আগর 

করনা হঠ র্ধাৎ'বলগ্রীকাশ মাত্র ।[ অপিচ...স্ত তে ])সেতুষাগদেশস্ধাত 
তাহ। দেখিয়া যদি আত্মাকে বাহ্বস্তবিশিষ্ট বল, (সেতু বলিলেই লো! 
বুঝে, সেতুর স্থললাস্তর আছে). সুতরাং সেতু-শব্।.সেতু 'বহি্ছ পা 
রোধক ।যদদি-এন্ধপ বল,) তবে) তওসঙ্গে'ইহাও বলবা রু্পনা কর ( 
আত্মাও মুস্বয় অথবা. কা্ঠমন়। ( সর্ধাংশে সমান বলিতে" গেলে কাট 
এরূপ রলিতে বৰ] স্বীকার, করিতে রা 1 গ্রস্ত তাহা :ভায়সঈত 'নট 
তাহাতে, “আত্ম! আনাদি অজর অময়” এই শ্রুতির বিগ্নোধ আছে? অত 
্প্ই বুঝা, যাইতেছে, আত্মায় যে সেতু-শষের প্রয়োগ হইয়াছে তা 
সেতুদামান্ত-অর্থাৎ কোন: এক. সেতুভাব লক্ষ্য ররিয়াই' ছইয়ারছ। জ' 
ও ত্নন্তর্গত মর্ধ্যা। আম্মার স্থার! বিধৃত ও সংরক্ষিত পু 
কারণে তিনি লে ।. অর্থাৎ তিনি জগৎ বিধারাণে সেতু” মতণ 
য় সার বিধারক :ও.ম্ধযাদারক্ষক) রতি এই-ধার বারা রা 

পয়মান্মার কতক । করিজগাছেম মাও) বনতরের অদ্িদ্ব প্রতিপাগস খা 

নাই। ।[সেইু.তবং]4সেতুং 'তীর্-সোই আকা সেডুণ্উততরাণ' বি 
এই বাক্যে মে উল্কা "শব আছে ও স্থলে সভার গকিমার্ঘ এস 

বিভ।, কাবেই প্রাথি অর্ধ -গ্বীকা্য। বাকা তীর আরাণে থে 
তধাত্র প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি, আত্ম | ভুরু, এ. ধমোগেও হা 
্রাপতযর্থ স্বীকার কর।' 
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যোড়শক্ধমিতোংরঙ্গা রা সস 

দিতি বিরীরদ্াকে। পম মম 
হবিকারেইনস্তে 'তরহ্মণি সর্ব ুস্তিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপ- 
যিতুং মদামধ্যোতিমবুদ্ধিত্বীৎ পুংসামিতি 1'গাদঘহ । যথা মন- 
আকাশয়োরধ্যাত্াধদৈবতঞ্চ' ব্রহ্ষপ্রতীকয়োরাম্নীতয়োশ্চ- 
ত্বারে। বাগাদয়ো.মনঃসন্বদ্ধি্; পাদাঃ রঙ্গ্যস্তে) চত্বারশ্চা- 

মনসোত্রঙ্গগ্রতীকল্ত সমারোপিতত্রঙ্মভাবস্ত বাগ্দ্রাণচক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি 
ঠ্বারঃ গাদাঃ | মনোঁি বক্তবযনীতব্যটবযশ্রোতব্যান্ গৌচরান্ বাগামিডি! 
সঞ্চরতীতি সঞ্চরণসাধায়ধতয়। মনসঃ পাদান্তদিদমধ্যাত্বম।' আকাশত্ত ক্ষ 
গ্রতীকস্তাগিরধাযুরাদিত্যোদিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ 1 তে.হি ব্যাপিনো নউস 
উদর ইব গোঃ পীদা'ধিলগ্ন। উপকক্ষ্যত্ত ইতি পাদাঃ: তদিমধিটাবউম্। 

বিয়াছিলে, ক্রতিতে নির্দিষ্ট: পরিমাণের কখন থাকায় পৃথক্ পর- 
মায়া থাকা প্রীত হয়, এক্ষণে সে কথার ্রতৃততর প্রদত্ত হইতেছে। 
নেই নির্দিষ্ট গরুমাণের কখন ব্রদভিন্ের গঁতিপাদক নহে। তাহার 
কখন জানের অর্থাৎ উপাসনার অন্ত) সতরাং তাহ। উপাসনারই গ্রতি- 

পাদক। [চতু.. “মিতি ] যদি বল, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ফোঁধড়কম, . 
ন্ধে এতনজপ জ্ঞান _কিরুগে স্থির থাকিবে ? সত্য. হইবে! ত্রহ্ধ অনন্ত; 
ভাহাতে এঁরণ পরি কি বাণঠব হয়? ইহার গতুাত্র-ম্ে 
মাণ ক্ষন! ব্কীনটিহ অর্ধাৎ বদনা পদার্থ. ঘটত।, নচেৎ ফোন 
গর নির্ধিকার আবী বধ 8. রগ, পৃরিমিত জনি স্ীপন করিত 
মষর্থ হেন. পারব... দিত] ধানের "প্রতীক মন ও আকাশ 
বা স্বা দৌকিকে কার্বাগণাযৌ গাধিভাগো 

ব্ুতিগাদক দহে। তাহা বেল উপামদারঘ অখবা 
দা কা, 5 ৪ জানি: 4 রে 

রত সন বান 
আরপাক জতিড়ে ইহার বিশদ উপদেশ আছে। 

সি 



তন? সস রা ন্ যার ঠক নি 
দ্যাখ বা. গাররগিতি” “তত ইতি যাপি নয়া 
ব্যবহারায়েতার্ঘ: |; 

'বৃদধযাীপারষিসথাবীবশৈষযোগাহ্তৃতষ্ঠ" দো ফিনেববিজানতোগ: 

(আধ্যাত্মিক, প্রতীক মন, অধিষদব প্রতীক 'আকাল। গরতীক-আম- 
হ্বন)। যেমন ধ্যানের. নিমিত্ত ভছুভয়ের গাদ রুল্পনা৷ করা। হয়, (বাক্য, 
জগ, চকু প্রো, এই চারিটা মনের এবং আগ্গি। বাধ, আদিতা, দিক্ 
এই চীয়িটী জাকাশের পা), সেইয়প) ধ্যানার্ঘ বন্গেনও পাঁদ, শফ.ও কমা 
প্রস্তুতি কল্পিত হইয়া থাকে। উর যেমূন লৌকিক ব্যব্হারে, কার্যাগণ 
প্রভৃতির. .পাদ করনা. দৃষ্ট হয়, তেমনি (উততমাধমুমধাম: উপাসকের) 
ধ্যানামৌবর্যযার্থ অপ্রিমিত, বন্ধে ধ্রপ পা বিশেষ, কষ্টিত, হ্যা 
থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের, পরিমাণ নিশ্চিত না৷ থাকায় সকল ব্যক্তি সক 
বয়ে কার্যাপণ, লইয়া ক্রয়বিজ্য সমাধা করিতে পারে না, সই কারণে 
ার্ধাপণের পাদ কমন (গাদ-ঃ চার ভাগের, ধক, ভাগ), হইয়াছে? 
মেইরূপ,.সকল উপরক বদের পর্ণ ধারণ ও মূনন কে পরেন! 
বরিয়াই তাহাদের জর, এ সুর কলুনা প্র 
.. এই সে, অহ দশে মস 

ক স্থামংউপ্াধিকু দারিং।, রা 
ইতি 'শেষঃ।  ঝন্মসাদিবষিি, | ৃঁ টু ২ ১3118130181 

সন্বন্ধৌপচারন্তখাইচক্ষুযোঃ ্াযোর্ডেদাৎ হিঃ পুরুযাদিভোেক বেড 
্জাধ উপা বিড -ফসুসাযে চা ও রধধ্রারন ডায়রি 
ফলন! উপচাঠিতথে সত হইতে পায়ে। 



১৫নু, ] পভামতী*-টীকাহিত-শাঞ্করভাষ্য-সহিতম্। ১৬৩ 

নদপুযুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশাস্তেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাদিতি। 
তাপ্যসৎ। যত একন্তাইপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ 
যপদেশাবুপপদ্যেতে । সন্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ-_ৃদ্ধ্যা- 
্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাছুদ্ভুতম্ত বিশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপ- 
গমে য উপশমঃ স পরমাত্মনা সন্বদ্ধ ইত্যুপাধ্যপেক্ষয়োপচ- 
তে ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়। | তথা ভেদব্যপদেশোহপি ত্রহ্মণ 
টপাঁধিভেদাপেক্ষ়ৈবোপচর্য্যতে ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া | 
্রকাঁশাদ্বদিত্যুপমোপাদানমূ। যখৈকম্ প্রকাশস্ত সৌর্্যস্ত 
ন্দ্রমনস্তয বোঁপাধিযোগাঢুপজাতবিশেষস্তোপাধ্যুপশমাৎ 
্ন্বব্পদেশে। ভবত্যুপাঁধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। যথা 

[পশমেইতিভবে ন্ুযুগ্তাবস্থানমিতি। তথা ভেদব্যপদেশোহপি জরিবিধো 
দ্ষণ উপাঁধিভেদাপেক্ষয়েতি। যথা সৌধজালমার্ননিবেশিশ্ভঃ সবিতৃভাসে। 
লমার্গোপাধিভেদাত্তিক্না ভাদন্তে তদ্বিগমে ভু গভস্তিমগ্ুলেনৈকীভবস্ত্যত- 

ল্লেখ আছে, সুতরাং জীবভিন্ন পরমাত্া আছে, মে কথা অসৎ। 
কননা, এক বস্ত্র স্থান-বিশেষ অনুসারে এরূপ (তে? ও সম্বন্ধ ) ব্যপদেশ 
ইতে দেখা যায়। [সম্বন্ধ..পেক্ষয়! ] সম্বন্ধ প্রদর্শন বাক্যের অর্থ এই যে, 
ব্যাদি উপাধির যৌগেই বিশেষ বিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন জান ) জন্মে, সুতরাং 
ন সকল উপাধির অভাবে একাদ্বৈতই অবশিষ্ট হয়। ইহাঁতে বুঝিতে 
ইবে যে, একই পরমাস্মা বৃদ্ধযারদিস্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্ডের 
য় হন, সুতরাং তাহার সহিত বুদ্ধ্যাদির যে সন্বন্ধ, তাহা! ওপচারিক। 
খাঁ উপচারক্রমেই তক্ত্রপ সম্বন্ধের ব্যপদেশ। অপিচ, সে ব্যপদেশ 
বাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন। কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি 
মন প্রভৃতি পরিমিত পদার্থ ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রঙ্গও তন্্রপপ্রায়। 

তথা...স্তদ্বং] ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদ অনুসারী সুতরাং ওপচারিক। 
লতঃ তিনি উপ্মধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু ম্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক । 
মন একই সৌরালোক অথবা চন্ত্রালৌক অন্ল্যাদি উপাধির দ্বারা 
শষভাব (ভিন্ন ভিন্ন আকার) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি বিগমে তাহা 
বিশেষ অর্থাৎ একরূপ হয়, সেম্থলে যেমন মে কলের সে সহন্ধ ও 

১ 



১৬৪ | বেঙাত্বদর্শনম্। [ ৩, ২' 

বা সচ্াকাশারদিযৃপাধ্যপেক্ষয়ৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ৷ ভব 
সতত ॥ ৩৪ ॥ 

উপপতেশ্চ ॥ ৩৫।% 
উপপদ্যতে চাত্রেদুশ এব সন্বন্ধো: নান্যাঁদৃশঃ। 

স্বমগীতো! ভবতি, ইতি হি স্বরূপসম্বদ্ধমেনমামনন্তি। স্বরূপ 
চাঁনপায়িত্বাৎ ন নরনগরন্যায়েন সম্বন্ধে! ঘটতে । উপাধি 
স্বরূপতিরোভাবাতত, “্বমগীতো! ভবতি? ইত্যুপপদ্যতে | ত 
ভেদোইপি নান্তাদৃশঃ সম্ভবতি বহুতরশ্রতিপ্রসিদ্ধাকশর 
বিরোধাৎ। তথা চ শ্রতিরেকস্তাপ্যাকাশস্ত স্থানকৃ' 

স্তেন সম্বন্ধযস্ত ইব এবমিহাগীতি। স্তাদেতৎ। একীভাবঃ কম্মাদিহ সম 
কথঞ্চিদ্যাখ্যায়তে ন মুখ্য এবেত্যেতৎ সত্রেণ পরিহরতি | 

স্বমগীত ইতি হি স্বরূপসন্বন্ধং ব্রতে। স্বভাঁবশ্চেদনেন সন্বন্ধত্বেন * 
স্ততঃ স্বাভীবকস্তাদাত্ব্যারাতিরিচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। ত 
তেদোঁহপি ত্রিবিধো নান্তাদৃশঃ শ্বাভাবিক ইত্যর্থঃ 

সে ভিন্নতা সেই নেই উপাঁধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষা 
সম্বন্ধ ও তেদও উপাধিযোগে পরিকল্পিত। 

বহ্মবিষয়ে এরূপ ( তেদনিবৃত্তিরূপ) সন্বন্ধই উপপন্ন হয়, অন্য কে 
রূপ মুখ্য (সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। “নুযুপ্তিকালে আপনা 
লয়প্রাপ্ত হন” এই শ্রুতি স্বরূপ সন্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ অ 
শ্বর। অতএব, নরের সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জ 
পরমাআআমায় ঘটন! হয় না। উপাধির দ্বারা স্বরূপ গ্রচ্ছন্ন থাকায় “আ 
নাতে অপায় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন” এ কথা সহজেই উপপন্ন হইতে গা 
| তথা-.'ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ নহে। কেননা, তা 
একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শআ্তি একই আকাশের স্থান 

* উপপত্তেরপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ নগ্বন্ধো!৷ জেয়ো! ন তু মুখাঃ সংযোগাদিঃ। বস্তা 

ভেদোহপি ন স্বত একত্বক্রুতেরিতি নিষরষ:।-_সন্বদ্ধকখন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্ত দে 
কেন-না, গৌণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুজিলভ্য। বন্তঘয় না থাকায় মুখ্য সংঘোগা দিম 
সুখ্যভেদ উপগয় হয় না। 



ও৬ছু,] "তামতী”-টাকাদ্িত-শাঙ্য়স্তাব্য-সহিত্তম্। ১৬৫ 

তেদব্যপদেশমুপপাদয়তি “যেহিয়ং বহির্দ। পুরুষাদাকাশে! 
যৌহয়মস্তঃ পুরুষ আঁকাশঃ “যোহয়মন্ত্ধদয় আকাশ$ ইতি 
চ॥।৩৫॥ 

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬॥ 
এবং সেত্বাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতুনুম্মথ্য সম্প্রাতি 

স্বপক্ষং হেত্স্তরেণোপসংহরতি । তথ! অন্যপ্রতিষেধাঁৎ অপি 

ন ব্রহ্ধণঃ পরং বস্তীস্তরমন্তীতি গম্যতে । তথ! হি “মন এবাঁধ- 

্তীদহমেবাধস্তাদাতৈবাধস্তাৎ, সর্বং তং পরাদাদূযোহন্য- 
্রাত্বনঃ সর্ববং বেদ। ব্রন্ষৈবেদং সর্বমাত্বৈবেদং সর্বধূ। নেহ 

স্ুগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। 
স্ববূপেণ ব্রহ্মণ! জীবস্ত সন্বন্ধো! ভেদনিবৃত্তিরপো যুজ্যতে ন মুখ্যঃ 

ভদ্র উপপাঁদন করিয়াছেন। যথা--“এই যে পুরুষের বহির্বর্তী আকাশ, 
এই যে পুরুষের অন্তর্বর্তী আকাশ, এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ” ইত্যাদি । 
| দৃষ্ান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকত ভেদ ( নানাভাব ) উপপন্ন হয়। 

পরকীয় মত উথানের কারণীভূৃত শ্রতিস্থ সেত্বাদি ব্পদেশের যুক্তিযুক্ত 
মাধান সমাধা করিয়া হুত্রকার হেত্বস্তর আহরণপূর্ব্ক ম্বমতের উপ- 
হার করিতেছেন । ব্রনহ্মতিন্ন পদার্থের অন্তিত্ব নিষেধ থাঁকাতেও ব্র্গ- 
ভদদবিশিষ্ট বস্তু নাই বলিয়া গ্রতীত হয়। যথা--“তিনিই নিয়ে, আমিও 
নয়ে, আত্মাই নিয়ে, সমস্তই নিয়ে। ব্রহ্ম তাহার দূরে যাঁন_যে এ 
মুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়। জানে”। “এ সমস্তই ব্রহ্ম 1” “এ সমস্তই 

তমা” “এই ব্রদ্ধে নানাঁভাব নাই”। “এমন কিছুই নাই--যাহ! তাহা 
ইতে পর।” “সেই এই ব্রহ্ম অনাদি (অকারণ), অনপর, অনস্তর ও 
বাহ অর্থাৎ তাহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও কিছু 
ই।” ইত্যাদি। এই নক বাক্য ব্র্ধগ্রকরণে পঠিত; সুতরাং অন্ত 
কানরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য । যদি এ সকল, বাক্যের 

* অনাপ্রতিষেধাৎ লি বন্বস্তরস্ত প্রতিষেধাৎ পরমার্থসত্বনিবারণাৎ।--গরপক্ষীন 
তর উতাপক সেত্বাদিপ্রয়োগের পরপক্গীয় ব্যাখ্যার দোষ দেখান হইয়াছে।  এতস্তির, 

তিডে বধ্বস্তরের অস্তিত্ব নিধেধও াছে | বন্ত্বরের প্রতিষেধ থাকাডেও' ত্রন্মতিগ্র পদার্থের 
নবিত্ব জানা যায় । 
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নানাস্তি কি্চন। যন্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিধিৎ। তদেত 
রহবাপূর্বমনপরমনম্তীমবাহ্য? ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্র 
রণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ত্রদ্মব্যতিরিক্তং ব্তত্ত 
বারয়ন্তি। সর্বাস্তরশ্রতেশ্চ ন পরমাত্মনোইস্তরোহন্য আত 
ইস্তীত্যবগম্যতে ॥ ৩৬ ॥ : 

অনেন সর্বগতত্বমীয়ীমশবাদিভ্যং ॥ ৩৭ ॥% 
অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেনাহম্যপ্রতিষেধসমা! 

য়ণেন চ সর্বগতত্বমপ্যাত্নঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হিং 
সিধ্যেৎ| সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষঙ্গীক্রিয়মাণেষু পা 
চ্ছেদ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, স্েত্বাদীনামেবমাত্বকত্বাৎ। তথা 
গাদিঃ। বন্তদ্বয়াসত্বাৎ। তথা ভেদোহপি ন ম্বত একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। ই 
রতবপ্রভ1। 

্গাদ্বৈতসিদ্ধাবপি ন সর্বরগততবং সর্বব্যাপিতা সরবত ব্রহ্ণ! শ্বরগেণ 
বত্বং সিধ্যতীত্যত আহ--“অনেন সেত্বাপিব্যপদেশনিরাকরণেন” পরছে 

অন্থপ্রকার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, এ সক ব 
রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে । এততিন্ন, “তি! 
সকলের অন্তরে-_» এই সর্বাস্তর-ক্রতির দ্বারা ইহাই জান! যাইতেছে 
প্রাণিদেহে পরমাম্ম! ব্যতীত আত্মাস্তর নাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে ' 
মুাত্ম! ব্যতীত জীব বা অন্য কিছু নাই। 

সেতু গ্রত্ৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উাপিত হইয়াছিল, তাহার নি 
ও বন্বস্তরের অস্তিত্ব গ্রাতিষেধ, এই ছুএর - দ্বারা আত্মার সর্বব্যাপিত 
সিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, & সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্বগ 
সিদ্ধ হয় না। সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আই 
পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সর্বব্যাপিতা তঙ্গ হয়। কেননা, সেতুগরত 
তদাত্বক। অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। [ তথা...গম্যতে ] বন্ধস্তরের নি; 

+্অনেন মেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বন্বস্তরপ্রতিষেধেন চাল্সনঃ র্বগততমিদ্ধর্তবত 
শেষঃ। আয়[মশবদিভ্যোহপি। আয়।মোব্যাপ্তিবাচী শবঃ। আদিশবাৎ নিত্য দিগ্রাহঃ 
কথিত বিচারের স্বারা ও ব্যাথ্িবাচীশলের ঘারা আঁকার সর্বগত্বও সিদ্ধ হ্য়। 
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প্রতিষেধেইপ্যসতি বস্তু বন্তস্তরা্যাবর্তত ইতি পরিচ্ছেদ 
এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত। সর্বগতত্বর্াস্তায়ামশব্বাদিভ্যোইব- 
গম্যতে। আয়ামশবে। ব্যাপ্তিবচনঃ শব? |. “যাবান্. বাহয়- 
মাকাশস্তীবানেষোহস্তহ্থদয় আকাশঃ” “আকাশবৎ সর্ধ্বগতম্চ 
নিত্য 'জ্যায়ান্ দিবে! জ্যায়ানাকাঁশা “নিত্যঃ সর্ধগতঃ 
স্থাণুচলোহয়মূ” ইত্যেবমাদয়ো হি শ্রুতিস্থৃতিন্তায়াঃ সর্বর- 
গতত্বমাত্বনোহববোধয়স্তি ॥ ৩৭ ॥ 

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮।* 
তস্তৈব ব্রহ্মণে! ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভীগাইব- 

নিরাকরণেনান্ত গ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপন্তাসেন চ সর্বগতত্বপ্যাত্বনঃ 
দিদ্ধং ভবতি। অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্ববোহ্য়মনির্বচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবভাসে। ব্রহ্গাধিষ্ঠান 
ইতি সর্ব্ত ব্হ্গসন্ন্ধাদ্বরন্ম সর্বগতমিতি সিদ্ধমূ। 

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্। স্তাদেতৎ। নিত্যশ্ববদ্মুক্তত্বভাবস্ত 
্ষণঃ কুত ঈশ্বরত্বং কুতশ্চ ফলহেতৃত্বমপীত্যত, আহ-_“তস্তৈব ব্রহ্মগোব্যব- 

না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ ব্যতীত দ্বৈতপঙ্ষেও এক বস্তু অন্ত বস্তু 
হইতে ব্যাবর্তিত (ভিন্নতাপ্রাপ্ত) হয়; সুতরাং পরমাত্বারও পরিচ্ছিন্নত। 
ঘটন! হয়। এদিকে, আয়ামাদি শব্ধ থাকাতে পরমাত্মার সর্বব্যাপিতা 
অবগত হওয়া যাঁয়। [আয়াম.*"বোধয়স্তি] আয়ামশব্ অর্থাৎ ব্যাপ্ডি- 
বাটী শব (সর্বগতত্ববোধক বাক্য)। যথা--“এই আকাশ যন্ত্র, এই 
হায়ান্তরস্থ আকাশও তন্্রপ” (হ্বাদয়ান্তরস্থ আকাশ-আত্ম।)। “ইনি 
আকাশের ন্ায় সর্বগত ও নিত্য ।” “দিব (আকাশ পর্য্যায়ক অস্তরিক্ষ) 
অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড়।” “নিত্য সর্বগত, স্থিতিশীল ও অচল 
অর্থাৎ কুটবৎ নির্বিকার ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্থৃতি ও ্থায় (যুক্তি) 
আত্মার সর্বব্যাপিত বোধ করায়। 

ব্রন্ষের আর একটা ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহ! ঈখবর ও ঈশি- 
* অতঃ অগ্মাৎ ঈৰর1ৎ কলং জীবানাং কর্মানুরনপোভোগো ভবতি। স্ব্গাদিকং বিশিষ্ট- 

দেশকালকপ্া(তত্তদাতৃকং কন্মফলত্বাৎ  সেবাফলবদিত্যুপপততিস্তপ্মাৎ।--ঈশ্বর কর্ফলঘাতা। 
দীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্মফল প্রাপ্ত হয়, অদ্য কিছু হইতে নহে, ইহা উপগত্িব্লে র্থৎ 
যুক্কিবলে পাওয়া যায়। ট 
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স্থায়ময়মন্যঃ স্বতাঁবে। বর্ণাতে । যদেতদিষ্টানিষব্যামিস্র 
লক্ষণং কর্ম্মফলং সংসারগৌচরং ভ্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তনাং 
কিমেতৎ কর্দ্দণে! তবত্যাহোন্বিদীশ্বরাঁদিতি ভবতি বিচারণা 
তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ইশ্বরাস্তবিতুমর্ঘতি 
কুতঃ। উপপতেঃ |. সহি সর্বাধ্যক্ষ স্প্িস্থিতিসাহারাং 
বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্টিণাং কর্মানু 
রূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে ৷ কর্মণস্ত্বক্ষবিনাশিন 

_ কালান্তরভাৰি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নমূ। অতাবাৎ ভাবানুৎ 

হারিক্যা”মিতি। নান্ত পারমার্থিকং রূপমাশ্রিত্যৈতচ্চিত্ত্যতে কিন্তু সান্য 
হারিকম্। এতচ্চ “তপন! চীয়তে ব্রক্ষেতি ব্যাচক্ষাণৈরম্নাভিরূপপাদিত্ 
ইষ্ট, ফলং স্বর্গ ঃ। যথাহুঃ-_- 

েন্ন দুঃখেন সন্তিন্নং ন টগ্রন্তমনস্তরম্। 
অভিলাষৌপনীতঞ্চ স্থথং স্বর্মপদ্দাম্পদূম্ ॥ ইতি। 

অনিষ্টমবীচ্যাদিস্থানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রং মনুষ্যতোগ্যম্। তত্র তাৰ 

গ্রতিপাদ্যতে । ফলমত ঈশ্বরাৎ কর্মমভিরারাধিতাস্তবিতুমর্থতি। অথ কর্মণ এ 
ফলং কল্মান্ন ভবতীত্যত আহ--কর্মপন্বতবক্ষবিনাশিনঃ* প্রত্যক্ষবিনাপি 

তব্য নামে প্রসিদ্ধ। এই জগৎ ও জগংস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম 

এবং ইহার নিয়ন্তা ঈশ্বর । এই যেব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভা: 

র্মের অন্ত একটা স্বভাব বর্ণিত হইবে।সংনারে জীবমাত্রেই ইস্ট, অনি 
ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, ছুঃখ ও ব্যামিশ্র কর্মফল ভোগ করে, ইহা সর্ব 

বিদিত। এই সর্ধবিদিত স্খাদি ফণ কি কেবল কর্মপ্রতাবেই উগস্থি 

হয়? না তাহ! ঈশ্বর 'হইতে সম্ভৃত হয়? কর্ণই কর্ণফলদাত| ? কি ঈ্ব 

কর্্ফলদাত! ? এক্সপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে । বিচারে পাওয়া যায 

জীব স্থুথছুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলগ্রাং 

হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি-..ুৎপত্েঃ ] ঈশ্বর সর্বাধ্যক্ষ, তিনিই স্ৃষটি-স্থিতি 

সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, শরষ্টী, তিনিই সকলের, দেশ-কাল'ক? 

জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কর্িগণের কন্ধানুরূপ ফল তাহা হইতেই সম্পন্ন হা 

ইহ যুক্তিসিন্ধ। কর্ম যে ক্ষণবিনাশী তাহা সকলের প্রত্যক্ষ ( ্রত্যক্ষরিদ্ধ) 

সুতরাং অভাবগ্রন্ত কর্দ হইতে কালাস্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তি 



গু, ] প্ভাঁমন্তী”-টীকাধিত্ত-শাঙ্ষয়ভাষ্য-স হিতম্। ১৬৯ 

পতেঃ। স্যাদেতৎ। কর্ম বিনশ্ৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং 
ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি তৎ ফলং কালাস্তরিতং কর্তা 
তোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশগুধ্যতি| প্রাক্ ভোক্তসন্বন্ধাৎ 
ফলত্বান্থপপত্তেঃ। যৎকালং .হি যৎস্খং ছুঃখং বাত্বনা 
ভূজ্যতে তন্তৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধমূ। ন হাসম্বদস্তাত্বন! 
সবখস্য ঢুঃখস্ত ব| ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঁঃ। অথোচ্যেত 
ইতি। চোদয়তি--ম্তাদেতৎ কর্ণ বিনশ্ত”দিতি। উপাত্বমপি ফলং ভোক্ত- 
মযোগ্যত্বাঘ। কর্ধান্তরপ্রতিবন্ধাদ্বা ন ভূজ্যত ইতার্থ;। পরিহরতি--“তদপি 
ন পরিশুধ্যতী”তি। নহি স্বর্গ আত্মানং লভতামিত্যধিকারিণঃ কাময়ন্তে 
কিন্ত ভোগ্যোইম্মীকং'ভবস্বিতি। তেন যাদৃশমেতিঃ কামাতে তাদৃশস্ত ফলত্ব- 
মিতি ভোগ্যত্বমেব সৎ ফলমিতি। ন চতাদুশং কর্মানস্তরমিতি কথং ফলং 
সদপি স্বরূপেণ। অপি চস্বর্গনরকৌ তীব্রতমে স্থখছুঃথে ইতি তদ্িষয়েণান্- 
ভবেন ভোগাঁপবনায়াইবস্ং ভবিতবাম্। তসম্মাদন্থভবযোগ্যে অনন্থতৃয়মানে 
শশশৃঙ্গবনন স্ত ইতি নিশ্চীয়তে। চোদয়তি_-“অথোচ্যেত মাতৃৎ, কর্ানস্তরং 

কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে। [স্তাদেতং..লৌকিকাঃ] 
যদি বল, এমন হইতেও ত পারে যে, কর্ম আপন অবস্থানকাঁলের মধ্যে 
অন্বপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কর্মকর্তা তাহা যথাকালে ভোগ 
কবে, এ বিষয়ে আমরা বলি, এ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে। অর্থাৎ & কথ 
নির্দোষ নহে। কেননা, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয় তাবং 
তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না। যে সখ ও যে ছুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ 
করেন, সেই কালের সেই স্থখ ও সেই ছুঃখই ফল, ইহা সর্ববিদিত। আত্মার 
গহিত অসম্বদ্ধ এমন স্খাক অথবা ছুঃখকে কেহই ফল বিয়া স্বীকার করে 
না, করিতে পারেও না। [অথো...ক্ষয়াৎ] কেহ কেহ বলেন বটে যে, 
জন্য. অপূর্ব্ব হইতে ফলের জন্ম হয় (কর্ম আত্মায় অপূর্বনামক শক্তি 
ঈন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও উপপর্ন হয় ন|। 
অপূর্ব অচেতন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্তৃক প্রেরিত ন| হইলে তাঁহার 
প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব (প্রবৃত্তি-ফলদানে উন্মুখ হওয়া। তাহা ঈশ্বরের 
বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব ) অপিচ, তাদুশ অপূর্বের অগ্তিত্বে প্রমাণও নাই। 
বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে অর্থাপত্তি প্রমাণ ক্ষীণ অর্থাৎ তাহা 
কার্যকর, হয় ম!। (যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন যাগ 



১৭ বেদাত্দর্শনস্। [ওজ, ২গ 

মাতৃৎ কর্্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ কর্কার্ধ্যাদপূর্ববাস্তবেদিতি 
তদপি নোপপদ্যতে । অপূর্বস্বাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রমম 
চেতনেনাপ্রবর্তিতস্ত প্রবৃত্যন্থপপত্তেঃ | তদন্তিত্বে চ প্রমাণা 

ভাঁবাৎ। অর্ধাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ) ন। ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থ। 
পতিক্ষয়াৎ ॥ ৩৮॥ 

শ্তত্বাচ্চ ॥ ৩৯ 1% 
ন কেবলমুপপতেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ | কি 

তহি। শ্রুতত্বাদগীশ্বরমেব ফলহেতৃং মন্যামহে। তথা? 
শ্রুতির্ভবতি “নম বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বন্থুদান! 
ইত্যেবগ্জাতীয়ক! ॥ ৩৯॥ 

ধর্মধ জৈমিনিরত এব ॥ ৪০1 
ফলোৎপাদঃ কর্শকার্ধ্যাদপূর্বাস্তবে”দিতি। পরিহরতি। “তদপি নে”্তি 
যদ্যাদচেতনং তত্বৎ সর্ং চেতন[ধিষ্িতং প্রবর্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম, 

ধারিতম্। তন্মাদপূর্কেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্টিতেনৈব প্রবস্তিতব্যং নান্যথ 
ত্র্থঃ। ন চাপূর্বং প্রামাণিকমপীত্যাহ-_“তান্তিত্বে চেখতি। 

্অন্লাদ:” অন্নপ্রদঃ ৷ সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্বপক্ষং গৃহাতি-_ 

হবজনায়। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই বিশ্বাসে মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপ 
হওয়। স্বীকৃত হয়। এই কল্পনামূলক স্বীকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত) 
কর্থের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাহার দ্বার! কর্ম 
ফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সুতরাং পূর্বোক্ত কল্পনা অর্থাৎ অর্থাপ 
প্রমাণ হূর্বল (হূর্ববল বলিয়! তাহ! প্রবলের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হয়।) 

ঈশ্বর ফলদাত।, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্প্য নহে, শ্রুতির দ্বারাও এ তং 

লব্ধ হয়। শ্রুতি-“সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্ম! সমুদায় প্রাণী, 

অন্নদান করেন, ধনদানও করেন ।” ইত্যাদি নথা বলিয়াছেন। 

* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্ত ফলহেতুত্মপি তু শ্রতত্বাৎ তন্ত ফলহেতুত্বমূ। কর্ধাণো ইপর্ন 
বা জড়ত্বেনোপকরণমান্ত্বাৎ হ্বতস্থচেতন ঈশ্বর এব ফলদাতেতি তাৎপর্যাম্।_কেবল মু 

দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিশ্চয় হয়। 
+ জৈমিনির্নাম মুনিরতএব শ্রতেরুপপত্তেশ্চৈৰ হেতোধর্মং ফলন্ত দাতারং মন্যতে। পর 

পক্ষন্রমেতৎ।-__এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্বপক্ষ কোটাতে গৃহীত হইতে পারে। লৈমি 
মদে করেম, ধর্মই ফলদাতাঁ। কেন-মা, শ্রুতি যুক্তি উদভা প্রমাণই এ নির্ণয়ের সাধক। 



রী ] “ভামতী”-টাকানিত-শীঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ১৭১ 

জৈমিনিস্ত্াচার্য্যো ধর্দং ফলস্ত দাতীরং মন্যতে । অতএব 
হেতোঠঃ শ্রতেরপপত্তেশ্চ | শয়তে তাবাদয়মর্থঃ “সবর্গকামো 

শ্রতিমাহ-_-“শঅঁয়তে তাব”দিতি। নন্ু স্বর্গকাঁমে। যজেতেত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ 
লং প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি। তথা হি--যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া 
ন তদতিরিক্তা ভাবন| তথাপি ত এব স্বপদেত্যঃ পৃর্বাপরীভূতাঃ সাধ্যম্বতাঁবা 
গবগমাত্ত ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষস্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সহুমরহত্তি। 
সথাপি তদতিরেকিণী ভাবনাইস্তি তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং 
্বাবগতঞ্চ ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্ণ বর্মাদি 
াব্যতয়। স্বীকর্তমর্তি। ন টৈকক্সিন্ বাক্যে সাধাদবযসন্বন্ধসস্তবঃ | বাঁকা- 
তদপ্রসঙ্গাৎ। ন কেবলং শব্দতো বস্ততশ্চ পুরুষপ্রঘত্বস্ত ভাবনায়াঁঃ সাক্ষা 
ত্র্য এব সাধ্যে। ন তু স্বর্গাদিস্তস্ত তদব্যাপ্যত্বাৎ। স্বর্গাদেত্ত নামপদাঁভি- 
ধঘতরা দিদ্ধবপন্তাখ্যাতবাচ্যং সাধ্যং ধাত্র্থং গ্রতি ভূতং ভব্যায়োপদিশ্ঠত 
তি ন্ায়াৎ সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসন্বন্ধঃ। তথা চ পারমর্ষং হুত্রম_দ্রব্যাণাং 
সংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ) ইতি। তথা কর্ধণোযাগাদেরদ £থত্বেন 
কষেণাসমীহিতত্বাৎ সমীহিতন্ত চ স্বর্গাদেরসাধ্যত্বা় যাগাদয়ঃ পুরুষস্তোপ- 
্তা্ূপকারিণাধৈাং ন পুরুষ ঈষ্টে “অনীশানশ্চ ন তেষু সম্তবত্যধিকারী,, 
যধকারাভাবপ্রতিপাদিতানর্ঘক্যপরিহারায় কৃতমস্ৈবাসায়্ত নিমু্নিখিল- 
খানুষঙ্গনিত্যন্খময়ত্রক্ষজ্ঞানপরত্বং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেণ। তথা হিস. 
দতরৈবাম়ায়ে কচিৎ কণ্তচিন্টেদস্ত প্রবিলয়োগম্যতে যথা স্বর্গকামোযজেতেতি 
দীবাস্্ভাবপ্রবিলয়ঃ| ইহ খন্বাপাঁততোদেহাতিরিক্ত আমুশ্মিকফলোপভোগ- 
োইধিকারী গম্যতে। তত্রাধিকারস্টোক্তেন ক্রমেণ নিরাকরণাদ্সতোইপি 
তীয়মানস্ত বিচারাসহস্তোপায়তামা ্রেণাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্বভাব- 
বিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে । গোদোহনেন পণ্ুকামস্ত প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাঁত- 
চাইধিকৃতাধিকাঁরাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ। নিষেধবাক্যানি চ সাক্গাদেব 
ৃত্তিনিষেধেন বিধিবাক্যানি চান্তানি সাংগ্রহণ্যা যজেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি মাংগ্রহণাদিপ্রবৃত্তিপরাণ্যপি তৃপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষে- ধানি। যথা বিষং ভূ মাহস্ত গৃহে ভূঙঙ্ষ ইতি । তথা চ রাগাদ্যাক্ষিণর 
ৃত্তিপ্রতিষেধেন শাস্স্ত শান্্রতবমপ্যুপপদ্যতে রাগনিবন্ধনাং তুপায়োপদেশ- বণ প্রবৃত্তিমন্থজানতো| রাগন্বর্দনাদশানতবপ্রসঙ্গঃ। তত্িষেধেন তু ব্রহ্ষণি 
০০৮০০ উরস ১
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১৭২ বেদাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ২গ 

 যজেত” ইত্যেবমাদিযু বাক্যেতু। তত্র চ বিধিষ্রতের্বরষ 
ভাবোপগমাদযাগঃ স্বর্গস্তোৎপাদক ইতি গম্যতে |'অন্যং 
হাননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত। তত্রান্তোপদেশবৈয়র্ঘ 
স্যাৎ। নম্বন্বক্ষবিনাশিনঃ কর্শণঃ ফলং নোপপদ্যত ই 

প্রণিধানমাদধৎ শাস্তরং শান্ত্রং তবেৎ। তম্মাৎ কর্মফলমন্বন্বস্তাগ্রামাণিকত্বাদ, 
দিবিচিত্রাবিদ্যাসহকারিণ ঈশ্বরাঁদেব কর্ম্মানপেক্ষাদ্ধিচিত্রফলোৎপন্তিরিখি 
কথং তহি বিধিঃ কিমত্র কথং প্রবর্তনামাত্রত্বাদ্বিধেস্তস্য চাঁধিকারয 
রেণাপ্যুপপত্তেঃ। ন হি যোষঃ প্রবর্তয়তি স সর্কোইধিকৃতমপেক্ষট 
পবনাদেঃ প্রবর্তৃকস্ত তদনপেক্ষত্বার্দিতি শঙ্কীমপাঁচিকীরুরাহ-_“তত্র চবি 
শ্রুতের্বিষয়তাবোপগমাদযাগঃ স্বর্গস্তোৎ্পাদক ইতি গম্যতে” ইতি । “অঃ 
হননুষাতৃকো যাগ আপদ্যেত” ইতি চ। অযমমভিসন্ধিঃ--উপদেশে! হি বি 
যথোক্তং, তন্য জ্ঞানমুপদেশ ইতি। উপদেশশ্চ নিযোজ্যগ্রয়োজনে ক 
লোকশান্ত্রয়ৌঃ প্রসিদ্ধঃ। তদ্যথারোগ্যকাঁমে৷ জীর্ে ভুপ্তীত। এষ স্ব 
গচ্ছতু ভবাননেনেতি। ন ত্বাজ্ঞাদিরিব নিয়োক্তগ্রয়োজনস্তত্রাতিঞ্রাযস্ত গ্র 
কত্বাৎ তস্ত চাপৌরুষেয়েহসভ্তবাঁৎ। অন্ত চৌপদেশস্ত নিযোজ্যপ্রয়ো 
ব্যাপারবিষয়ত্বমনুষঠাত্রপেক্ষিতা নুকুলব্যাপারগোচরত্বমম্মীতিরুপপাঁদিতং 
কণিকায়াম। তথা চ স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিবু হ্বর্গকামাদেঃ সমীহি 
গায় গম্যন্তে যাগাঁদয়ঃ। ইতরথা তু ন সাধয়িতারমন্তগচ্ছেঘুঃ । তত 
মুষিণ। 'অসাঁধকস্ত তাদর্ধ্যা”দিতি। অনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতগ্রব 
মাত্রার্থত্বে যজেতেত্যাদীনামসাধকং কর্ম যাঁগাদি শ্তাঁৎ সাঁধয়িতারং নাধিগ 
দিত্যর্থঃ। ন চৈতে সাক্ষাাবনাভাব্যা অপি কর্তপেক্ষিতসাঁধনতাবি। 
হিতমর্যযাদা ভাবনোদেশ্টা ভবিতুমর্স্তি। যেন পুংসামন্ুপকারকাঃ সনে 

ধিকারভাজোতবেষুঃ। দুঃখত্বেন কর্মণীং চেতনসমীহাঁনান্পদত্বাৎ । স্বর্নাদ 
ভাবনাপূর্বরূপকামনোপধানাচ্চ। গ্রীত্যাত্বকত্বাচ্চ। নামপদাভিধেয়ান 

শ্রত আছে। [ তত্র...স্তাৎ] এ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করি 
এইরূপ নিয়োগ আছে ), তাহার বিষয় যাঁগ এবং তাহাতেই বুঝা! যায়, : 
কর্ণের উৎপাদক । এবাক্যে ধ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত 
না এবং যাঁগ অনুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাঁগোপদেশ ব্যর্থ 
(কিন্তু ক্রতির উপদেশ অব্যর্থ )। [নন্স্বক্ষ..প্রকারেণ ] বলিতে 
কর্ণমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, তাহা থাকে না, যাহা 
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পরিত্যক্তোহয়ং পক্ষঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রগতিপ্রামাণ্যাৎ। 
শ্রুতিশ্চে প্রমাণং যথাইয়ং কর্ম্মফলসন্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে ৷ 
তথা কল্পয়িতব্যঃ| ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ববং কর্ম বিনশ্টাৎ 
কালান্তরিতং ফলং দাতুং শরোতি। অতঃ কর্মণো বা 
কাচিদবস্থা৷ ফলস্তয বা পূর্ববাবস্থাইপূর্ববং নামাস্তীতি তর্ক্যতে। 
পুরুষবিশেষাণানাষপি ভাবনোদ্দেস্ঠ তালক্ষণভাব্যত্বগ্রতীতেঃ ফলা ধরপ্রবৃত্বভাব- 
নাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপস্ত ফল- 
সাধ্যত্বস্ত সমপ্রধানত্বীভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্তবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রত্ত চ 
যাগাদিস্বাধ্যত্বস্ত করণেইপ্যবিরৌধাৎ। অন্যথা! সর্বত্র তছুচ্ছেদাৎ পরশ্বীে- 

রপি ছিদাঁদিযু তথাঁভাবাৎ ফলম্ত সাক্ষার্ভীবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোইপি তদুপ্দেস্ী- 
তথা সর্বত্র ব্যাপিশতম্বা ব্যবস্থানাৎ স্বর্গদাধনে যাগাদৌ স্বর্গকামাদেরধিকার 
ইতি সিদ্ধমূ। ন চাগ্রাপ্তার্থবিষয়াঃ সাংগ্রহণ্যাদিযাগবিধয়ঃ পরিসঙ্যায়কা 
নিয়ামকা বা ভবিতুমরৃস্তি। ন চাধিকারাভাবে দেহাত্মপ্রবিলয়ো বাধিকারি- 
ভেদপ্রবিলয়ে! বা শক্য উপপাদয়িতুম্। আপাততঃ প্রতিভানে চাস্ত তৎ- 
পরত্বমেৰ নার্থায়াতপরত্বং স্বরসতঃ প্রতীয়মানেহর্থে বাকাস্ত তাদর্ঘ্যে সম্ভবতি 
ন সম্পাতাগ্নাতপরত্বমুচিতম্ | ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ | তস্ত স্বর্ণা- 
ট্যপারশাসনেইপি শান্ত্রত্বোপপত্তেঃ | পুরুষশ্রেয়োইভিধায়কত্বং হি শান্তরত্বং 

[রাগবীতরাগপুরুষশ্রেয়োইভিধায়কত্বেন সর্বপারিষদতয়। ন তনব্বব্যাঘাতঃ। 

তম্মাদ্বিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগঃ স্বরগন্তোৎপাদক ইতি দিদ্ধমূ। “কর্মণে 
বা কাচিদবস্থে্তি। কর্্মগোইবাস্তরব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি--কর্মণোহি 
লং প্রতি তৎসাধনত্বং শ্রুতং তন্ির্ধাহয়িতুং তন্তৈবাবাস্তরব্য।পারো৷ ভবতি। 
ন চব্যাপারবতি সত্যের ব্যাপারে নাদতীতি যুক্তম। অসংস্বপ্যাগ্রেয়াদিবু 
তদুৎগত্তযপূর্বাণাং পরমাপূর্কে জনয়িতব্যে তদবান্তরব্যাপাঁরত্বাৎ | অসত্যপি 

না কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে? (কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্ধ্য 
ছন্মায় না, স্থৃতরাং যাগও অবিদ্যমানাবস্থায় স্বর্গফল জন্মায় না।) অভাব 
ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয! কর্মের ফলদাতৃত্ব পক্ষ ইতিপূর্বে ত্যাগ 
করা হইয়াছিল সত? কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য 
ব্রীকার করিলে এ,দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। শ্রুতি যখন নির্দোষ প্রমাণ, 
চন যেরূপে কর্শের সহিত ফলের মন্বন্ধ থাকিতে পারে এবং যাহাতে 
টহা উপপন্ন হয় তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্তব্য। যখন দেখা 
দাইতেছে, নশবরস্বভাঁব কর্ম কোন এক অপূর্ব (নূতন,দ্রিনিশ ) না জন্মাইর়! 



১৭৪ বেদাস্তদর্শনম্। [ ৩ম, ২? 

উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেম প্রকারেণ। ঈশ্বয়স্ত ফলং দদ 
. তীত্যনুপপন্নমূ ৷ অবিচিত্রস্ত কারণস্তয বিচিত্রকার্য্যানুপপ্ে 
বৈষম্য নৈর্ণ্যগ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্ধ্যাপত্েশ্চ। তম্ম 
দ্বর্মাদেব ফলমিতি ॥ ৪০ ॥ 

পুর্বস্ত বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ 8১।% 
বাঁদরায়ণস্তীচার্যযঃ পূর্ব্রো ক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে 

চ তৈলপানকর্্মণি তেন দেহপুষ্টো কর্তব্যায়ামন্তরা তৈলপরিণাঁমভেদা, 
তদবাস্তরব্যাপারত্বাৎ। তন্মাৎ কর্মকার্যামপূর্ববং কর্মী ফলে কর্তব্যে ত 
বাস্তববব্যাপার ইতি যুক্তমূ। যদ| পুনঃ ফলোপজননান্যরীমুপপত্ত্যা কি৫ি 
কল্লাযতে তদা ফলস্ত বাঁ পূর্বাবস্থাকল্প্যতাং নাম। “অবিচিত্রস্ত কারণস্তেতি 
যদীশ্বরাদেব কেবলাঁদিতি শেষঃ| বর্ম্তির্বা শুভাশুতৈঃ কার্য্যদৈধোৎপ 
রাগাদিমত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়ঃ 

ৃষটানুসারিণী হি কল্পনা যুক্তা নান্যথা। ন হি জাতু মৃৎ্পিগদওডা। 

কালান্তরে ফলপ্রদব করিতে পাঁরে না তখন অবশ্তই তর্কণা ( অনুমা? 
করা উচিত যে অপূর্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে _যাহা। ক 
চরমাবস্থায় কর্মকর্তার আয্মায় জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্যন্ত থা 
দেই অপূর্ব পদার্থ ফলের জনক এবং সেই অপূর্ব্কে হয কৃতকর্থের অবা! 
ব্যাপার বা শুক্ম চরমাবস্থা, ন! হয় ফলের পূর্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থা বি 
পার। এ তথাও ভবছুক্ত প্রণালীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পা 
['ঈশ্বরস্ত...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহ| যুক্তিসিদ্ধ নহে। অবি 
অর্থাং একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কাধ্য হ 
অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা৷ হইলে তাহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দয় 
এই ছুই দোষ এবং কর্ধান্ষ্ঠানেরও নিশ্রয়োজনতা। আপত্তি হয়। অতঃ 
ধর্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে । 

পূর্বপক্ষীর রী পক্ষ সদৌষ। বাঁদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্বোক্ত ঈখ 

*তুঃ পর্বপক্ষবয বৃত্ার্থঃ। ন জৈমিনের্শতং সাধ্রিতি প্রতিবাদিন আশয়ঃ। পূর্ব পূর্বে 
মীর্বরং ফলহেতুমিতি বাদরায়খোমন্তে । যতঃ শ্রতৌ তত্তেখ্বরস্ত কর্মাদীনাং কারযিত 
হেতুত্বমুচাতে | অচেতনসা কর্মণঃ হ্বতঃ প্রবৃত্যযোগাৎ সর্বববেদাস্তেধীষ্বরসা জগদ্ধেতুতব্র 
ঈঙ্বরাধিষ্ঠিতাৎ কর্ণো জগদস্তঃপ1তিফলসিদ্ধিরিতি নির্গলিতার্থ:ঃ।-বাদরায়ণ মুনি মা: 
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কেবলাৎ কর্মমণৌইপূর্ববাদ্। কেকলাৎ ফলখিত্যয়ং পক্ষত্ত- 
শব্দেন ব্যাবত্ত্যতে | কর্্মাপেক্ষাদপূর্ববাপেক্ষাদ্ধ! যথাস্ত তথাহ- . 
্শ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কৃত | হেতৃব্যপদেশাহ । ধর্ম্মা- 
ধর্ময়োরপি হি কারয়িতৃত্তেনেশ্বরে। হেতুর্ব্যপদিশ্বতে ফলম্ত 
চ দাতৃত্বেন। এষ উহ্হেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যে। 
লোকেভ্য উন্নিনীষতে ৷ এষ উহ্হেবাঁসাঁধু কর্ম কাঁরয়তি তং 
যমধোনিনীষতে” ইতি। ন্মর্ধ্যতে চায়মর্ঘোভগবদ্গীতান্ব- 
কপ্তকাবাদ্যনধিষিতাঃ কুস্তাদ্যারস্তায় গ্রতবস্তো ৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যুৎপবনাদি- 
ভিরপ্রযততপূর্র্ব্যভিচারস্তেষামপি কল্পনাম্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনত্ামপ- 
পত্তেঃ। তম্মাদচেতনং কর্ম বাইপুর্ববং বা ন চেতনানধিঠিতং স্বতন্ত্র স্বকার্ষ্যে 
্রবসতিতুমুৎসহতে। ন চ চৈতন্তমাত্রং কর্ন্বরূপমামান্যবিনিয়োগার্দিবিশেষবি- 
জ্ঞানশৃন্যমুপযুজ্যতে যেন তদ্রহিতক্ষে্রজ্জমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুগ্ঠাবোত। 

তম্মাৎ তত্বতপ্রাসাদাট্টালগে পুরতোরণাছ্যপজননিদর্শনসহষতৈঃ স্ুপরিনিশ্চিতং 
যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাঁং কার্য্যারস্তকত্বমিতি তথা চৈতন্তং দেবতায়া 
অমতি বাধকে শ্রঁতিস্থতীতিহা্পুরাণপ্রসিষ্কং ন শক্যং গ্রতিযেন্ক'মিত্যপি 

টং নিরটক্কি দেবন্াীধিকরখে। লৌকিকশ্চেখ্বরোদাঁনপরিচরণ ্রণীমাগ্জলি- 
করণন্ততিতিরতিশ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাঁধিতঃ প্রসন্ন: স্বান্গরূপমারাধকাঁয় 
ফলং প্রযচ্ছতি বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্বিরোধকায়াহিতমিত্যপি স্ুপ্রসিদ্ধম। 

তদিহ ফেধলং কর্ণ বাইপূর্ব্ং বা চেতনানধিঠিতমচেতনং ফলং প্রস্থত ইতি 

ফলের হেতু । সেই কারণে তিনি হ্ত্রাবয়বে তু-শব দিয়! কেবল কর্মের 
ও অপূর্বের ফলদাতৃত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। [ কর্ম্মাপেক্ষা-.নিনীষতে ইতি] 
হয় কর্মানুসারে, না হয় কর্ম্জন্য অপূর্বান্থদারে (অপূর্ব ধর্শীধর্্ব ) 
ঈশ্বরই কর্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত। কেননা, শ্রুতি 
ঈশ্বরকেই জীবের কর্মের, কর্মজন্ত ধর্মাধর্শের ও ফলের কারয়িতা ও 
দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা-_“ইনি যাহাকে এ লোক হইতে 
উদ্ধার করিতে ইচ্ছ। করেন তাহাকে সাধুকর্ম করান এবং ইনি যাঁহাকে 
অধোগামী করাইতে ইচ্ছৃক হন তাহাকে অসৎ কর্ম (গঠিত কর) করান ।» 
্ধ্যতে"-হিভান্ ইতি ] এ অর্থ গীতা-স্থৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা. 

পূর্বোক্ত ঈশ্বরই ফলদাতা। কর্ন উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তনুসারে তিনি ফলপ্রদান করেন। 
€ক্ষল কর্ণ, ফল দিতে অসমর্থ । কেননা তাহা জন়। 



১৭৬ ,.. বেদদাস্তদর্শনূম্। [ ৩, 

«যো যো যাং যাং তনুং ফ্চজঃ শ্রদ্ধয়াহর্চিতুমিচ্ছতি ॥ 
তস্ত তশ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ | 
স তয়৷ শ্রদ্ধয়। যুক্তত্তস্তারাধনমীহতে | 
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতাঁন্ হিতাঁন” ॥ ইতি 
সর্বববেদান্তেযু চেশ্বরহেতুকা এব হয়ো ব্যপদ্দিশ্বন্ে 

তদেব চেশ্বরস্ত ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্মানুরূপাঃ প্রন 

ষ্টবিরুদ্ধমূ। যথা বিনষ্ং কর্ণ ন ফলং গ্রন্থত ইতি কল্পযতে দৃষ্টবিরোধাদে 
মিহাপীতি। তথা দেবপূজাত্মকো যাগোদেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং গ্র' 
ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপুজাত্মকমারাধনং রাজানমপ্রসাদ্য ফঃ 
কল্পতে। তত্মাদৃষ্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরগি দেবতাপ্রসত্তিকৎপাদ্যতে | 
চ দেবতাপ্রনাদাদেব স্থায়িন; ফলোৎপত্তেরুপপাত্তেঃ কৃতমপূর্কেণ । এবমস্ত 
নাপি কর্ণ! দেবতাবিরোধনং শ্রতিস্থৃতিপ্রপিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোইনিষ্টফ 
প্রসবঃ। ন চ শুভাশুতকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রস্থবান! দেবত| দ্বেষগ' 
গাঁতবতীতি যুজ্যতে। ন হিরাজা সাধুকারিণমনুগৃহন্লিগৃহ়ূন বা পাপকারি 
ভবতি দ্বিষ্টো রাক্রো বা তদ্বদলৌকিকোইপীশ্বরঃ ৷ যথা চ পরমাপূর্বে কর্ত 
উৎপত্তযপূর্বাণামন্্রাপূর্বাণীঞ্চোপযোগ এবং গ্রধানারাধনেহঙ্গারাধনানামুং 
্যারাধনানাঞ্চোপযোগঃ স্বাম্যারাধন ইব তদমাত্যততপ্রণয়িজনারাধনানামি 
সর্বং'সমানমন্তত্রাভিনিবেশাৎ। তন্মাদৃষ্টীবিরোধেন দেবতারাঁধনাৎ ফল! 
্বপূর্বাৎ কর্ণণোবা। কেবলাদ্িরোধতঃ। হেতুব্যপদেশশ্চ শৌতঃ মা 
ব্যাখ্যাতঃ। যে পুনরন্তর্যামিব্যাপারায়াফলোৎ্পাদনায় নিতাত্বং সর্বসাধার 

প্যে তক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্বক যে মূর্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হ 
আমি সেই সেই মূর্ভিতেই তাহার অচলা! শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থা' 
করাই ), সেও মেই শ্রদ্ধায় অস্বিত (যুক্ত) হইয়া! সেই মূর্তির আরাধন 
নিযুক্ত হয়। অনস্তর সে আমার বিহিত ( রর হিত ও কাম্য (প্রার্থিতিবং 
লাভ করে।” [ সর্ব-..গ্রসজ্যন্তে ] সমুদায় বেদাস্তে ঈশ্বর হইতে স্ত্ি হও 
ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতৃতা সিদ্ধ হা 
যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে শ্বকর্মানুযারী করিয়া স্ব্বন করেন সেই হে 
তেই তাহার ফলহেতৃতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বর ফলদা 
হইলে এরূপ বিচিত্র .কাধধ্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকা 
উন্মার্জিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রত ( কর্ম) ও 
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ঘজতি। বিচিত্রকার্ধ্যানুপপত্তাদয়োইপি দোষা; কৃতপ্রযত্া- 
পেক্ষত্বাদীশ্বরস্ত ন গ্রসজ্যস্তে ॥ ৪১ ॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকম্ীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবতপাঁদ- 

কৃতৌ৷ তৃতীয়াধযায়ন্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০। 

ত্বমিতি মন্তমানা ভাষ্যকারীয়মধিকরণং দুষয়াস্বতৃবুন্তেত্যো ব্যবহারিকামীশি- 
ত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত। 

ইতি শ্রীবাচম্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাঁগে ভামত্যাং 

তৃতীয়স্তাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়: গাদ্ঃ। 

মারে ফলবিধান করেন, এ রূপ হইলে আর এ দোষ হয় না। প্রযদ্ব ব| 
কর্ণ বিচিত্র, সুতরাং ফলও বিচিত্র । ( এ কথা পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে )। 

কেস 



তৃতীয়ঃ পাদ 

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চৌদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১); 
ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়ম্য ব্রহ্মণস্তত্মিদাঁনীন্ত গ্রতিবেদান্ত 

বিজ্ঞানানি ভিদ্যান্তে ন বেতি বিচার্ধ্যতে | নমু বিজ্ঞেয়ং, তর 
পূর্ববাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈম্ধবঘনবদবধারিত: 
তত্র কুতো! বিজ্ঞানভেদাভেদচিস্তাবতারঃ | নহি করব 

পূর্বণ সঙ্গতিমাহ-“ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞয়ন্ত ব্রহ্মণ” ইতি। নিরুপাধিত্র 
তত্বগৌচরং বিজ্ঞানং মন্বান আক্ষিপতি-_-“নন্ু বিজ্বেয়ং বঙ্গে”তি | সাঁবয়ৰ 
হাবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মাগাচরাণি বিজ্ঞানানি গোঁচরভেদাডিদে 
রন্িত্যবয়বা ব্রক্মণোনিরাককৃতাঃ পূর্বাপরাদীত্যনেন | ন চ নানাস্বতাঁবং ত্র 
যতঃ স্বতাবভেদান্থিন্ানি জ্ঞানানীত্যুক্তমেকরসমিতি। “ঘনং” কঠিনম্। ন্বেব 

জ্ঞাতব্য পরত্রদ্দের তত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে 
সম্প্রতি তদ্িষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান কি বিডি 
বিজ্ঞান তাহা বিচারিত হইবে । সমুদাঁয় উপাঁদন! কি একেরই অভিন্ন উপাসনা 
কি বিডিম্নের বিভিন্ন উপাসনা ? তাহা স্থিরীকূত হইবে। [ নন্থ:.-রূপত্বাচ 
যদি বল, বিজয় ব্রহ্ম সর্বপ্রকারতেদবিরহিত, অদ্বয়, একরূপ অর্থাৎ সৈষ্বৰ 
নব চিদ্েকরম, ইহা অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞান 

* সর্বৈর্বেদাস্তৈঃ প্রতীয়ন্ত ইতি সর্ববেদান্তপ্রতায়ানি ৷ তৈপ্ভৈবিহিতানাপসনানীতার্থ 

অভিন্বান্যেবেতি পূরণীয়ম। হেতু্াহ চোঁদনেতি। বিধায়ক: শবশ্চোদিতপ্রযত্বোব৷ চোদনা 
তদাদীনামবিশেষাৎ এঁকাদিত্যর্থঃ। আদিপদাৎ ফলসংযোগ ূপ-প্রযত্বাদ্য। গ্রাহাঁঃ। যং 
জোষ্ঠত্াদিগুণক প্রাণবিদা সর্বশাখাস্বেকা তথ। পঞ্চাগ্রিবিদাপি ফলসংযৌগাদাবিশেষাদেকৈব 
এবং সর্বত্র ।তিন্ন ভিম্ন বেদাস্তে ভিম্ন ভিম্ব উপাসনা অভিহিত হইয়াছে। কি 
বেদান্তের নাম ভেদ, উপাঁসন।র রূপভেদ ও ধর্মতেদ দেখা যাঁয়। সেই কারণে সং শয় হা 
একই উপামনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়ছে কি প্রতোক বেদাস্তে এক একটা পৃ. 
উপাসন! কথিত হইয়াছে। সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত এই ষে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদাচে 
কথিত হইয়াছে। কারণ এই যে,বিধায়ক শবের ও ফলের তে কথন নাই। সে সক। 
সর্বত্র একই প্রকার। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ )। 
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বৎ ব্রহ্ণো। বুত্বমপি বেদান্তেু প্রতিপিপাদয়িঘিতমিতি 
ণক্যং বক্তমূ। তরদ্মণ একতবাৎ একরপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে 
রন্ষণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সন্তবস্তি | ন হ্থান্যথার্ধোহন্যথা- 
্রানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদ্দি পুনরেকন্মিন্ ত্রদ্মণি বহুনি 
বজ্ঞানানি বেদান্তাত্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি তেষামেক- 
ত্রান্তং ভ্রান্তানীতরাশীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদাস্তেযু। তন্মাঁৎ 
[ তাবৎ প্রতিবেদান্তং ত্রহ্মবিজ্ঞানভেদ আশঙ্গিতৃং শক্যতে। 

নাপ্যস্ত চোদনাঁদ্যবিশেষাদভেদ উচ্যতে ব্রহ্মবিজ্ঞানস্তাচোদ- 
নালক্ষণত্বাৎ। অবিধিপ্রধানৈহি বন্তপর্্যবসায়িভির্র্ষবাক্ৈ- 
্র্ষবিজ্ঞানং জন্যত ইত্যবৌঁচদাঁচার্ধ্যঃ: তিত্ত্ সমন্রা। 
[বেণঅ০১ | পা ১। সৃণ৪] ইত্যত্র | তৎ কথমিমাং ভেদা- 

পপি 

মপানেককপং লোকে দৃষং যথা সোমশর্ৈকোংপ্যাচার্য্যো মাতুলঃ পিতা গুতো 
ভ্রাতা ভর্তা যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপ ইত্যত উক্তম্ “একরূপত্বাচ্চ”। 
একশ্মিন্ গোঁচবে সম্ভবপ্তি বুনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকা কারাণীত্যুক্তম্। “অনেক- 

ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে নাযে 

বেদের পূর্র্বকাণ্ড যেমন কর্ম্ববহুত্ব প্রতিপাঁদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্ত 
সেইরূপ ব্রঙ্গবহত্ব প্রতিপাদন করে। কেনন! ব্রহ্ম এক ও একরপ। [ন 
চৈক-..বেদান্তেযু] এক ও একরপ ব্রন্ধে অনেক প্রকার বিজ্ঞান সন্তবে না। 
বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্গ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অন্রান্ত 
[হে। যদি অদ্য ব্রন্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়, 
চাহ হইলে অবন্তই তন্মধ্যে একটা অন্রান্ত, অবশিষ্ট ভ্রান্ত হইবে। ত দৃশ 
ঘবরপ্য স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত 
ইবে। [ তন্মাৎ...ইতাত্র ] সেই জন, প্রতি বেদাস্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্র্গবিজ্ঞান, 
রূপ আশঙ্কা! করিতে পার না এবং নিয়োগাদিব অভেদ কল্পন। 1 করিয়। 
তেদ বাঁএক বলিতেও পার ন1। হেতু এই যে, ব্রন্ষজ্ঞান নিয়োগের অধীন 
[হে। তাহা “কর” বলিলে করা যায় রা ৷ যাহাতে বিধির প্রাধান্ত নাই, যাহ! 
মাত্র পর্ধযবসায়ী (বস্তমাত্রের বোধক ), তাদৃশ ব্র্গবাক্যের দ্বারাই ব্্জ্ঞান 
দিত হয়। এ কথ! আার্ধা ব্যাঁস “তন্তু, সমন্বঘাৎ” হুত্রে বলিয়াছেন 
দেখাইয়াছেন )। [তৎকথ ..হ্যদোসঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, 'কি- 

২৩ * 
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ভেদচিস্তামারতত ইতি । তছুচ্যতে । সতত্রদ্ধ বিষয়! প্রাণা 
বিষয়! চেয়ং ধিজ্ঞানতেদাভেদচিস্তেত্যদোষঃ| অত্র হিক 
বছুপাসনানাং ভেদাঁভেদৌ সম্ভবতঃ কর্মাবদেব চোপাসনা 
দৃউফলাম্যদৃউফলানি চোচ্যন্তে ক্রমমুক্তিফলানি চ কানি 
সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ | তেষ্বেষা চিন্তা সম্ভবতি কিং প্র 
বেদাস্তং বিজ্ঞানভেদ আহোন্মিং নেতি। তত্র পূর্ববপক্ষহে 
বস্তাবছুপন্তস্তান্তে_নান্স্তাবন্তেদপ্রতিপতিহেতুত্বং প্রমি 

রূপাঁণি”। রূপমাকারঃ | সমাধত্তে_“উচ্যতে | সগুণেতি”। তত্বদ্গুণো 
ধানত্রন্ববিষয়া৷ উপাসনাঃ, প্রাণান্দিবিষ়াশ্চ. দৃষটীদৃষ্টক্রমমুক্তিফল। বিষয়ে 
ভিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ| তত উপপন্নোবিমর্শ ইত্যাহ--“তেঘেষা চিন্তা” । পুর্ব? 
গৃহাতি--“তত্রে”তি। “নায়স্তাব”দিতি। অন্ত্যতৈষ জ্যোতিরেতেন স 
দক্ষিণেন যজেতেতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং যজেতেতি সন্নিহিতজ্যো 
ষ্টোমান্থবাদেন সহত্র্ক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্। উতৈতদ্গুণবিশিষ্টকর্মা 
বিধানমিতি। কিস্তাবৎ প্রাপ্তম। জ্যোতিষ্টোমস্ত প্রক্রান্তত্বাদ্যজেতে 
তদনুবাদীজ্জ্যোতিরিতি প্রাঁতিপদ্িকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যনুকৃষ্য কর্ম 
নাধিকরণ্যেন কর্শনামব্যবস্থাপনাতৎ কন্দর্ণশ্চান্তুবাদ্যত্বেন তত্ত্ন্ত নায়ো 

তথৈব ব্যবস্থাপনাৎ জ্যোতিঃশবস্য বসন্তে বসস্তে জ্যোতিষেতি চ জ্যে 

জন্য এই তেদীতেদ চিন্ত। (বিচার) আরম্ত করিলে? এ প্রশ্নের প্রত 

এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণত্রক্গবিষয়ক অর্থাৎ গ্রা' 
উপাসনাবিষন্ত্ক | এরূপ বলিলে আর এ অসাঙ্গত্য দোষ হইবে না। [ 
হি. নেতি ] বেদের পূর্বকাণ্ডে যদ্রূপ কর্শের ভেদাভেদ (অমুক অ 
একত্রে এক প্রধান কর্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কর্ণ, ইত্যাদি) বিচা 
হয়, তন্রপ, এই বেদীন্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হওয়া সং 
কেননা, বর্ণের ন্যায় বেদাস্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্াদৃষ্ট ফল কথিত হইয়া 
কোন উপাঁসনার ফল দৃষ্ট অর্থাং এঁহিক এবং কোন উপাসনার ফলও 
অর্থাং পারলৌকিক। আবার অন্য উপাদনার ফল তত্বজ্ঞানোৎপত্তির ! 
ক্রমমুক্তি | (ব্রক্মলোকে গমন, সেখানে তবজ্ঞানোৎপত্তি” তথ্পরে মু 
ইহারই নাম ক্রমমুক্তি।) সেই জন্ত, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বাহ 
লইয়! এই চিন্তা ( বিচারারস্ত ) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান ৰা উ 
সন! সমুদায়তঃ এক কি অনেক। অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন। [ তত্র''মা 
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জ্যাতিরাদিমু। অস্তি ছাত্র বেদাস্তাস্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেত্ব- 
্নযন্নীম__তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কৌথুমকং কৌশী- 
তৰং শাট্যায়নমিত্যেবমাদি। তথ! রূপভেদোহপি কর্ধ্মভেদস্তা-, 

ঠা যোগদর্শনাৎ নামৈকদেশেন চ' নাঁমোপলক্ষণন্ত লোকসিদ্ধত্বাৎ তীম- 
মনোপলক্ষণভীমপদবৎ অথশবন্ত চীনস্তরধযার্ঘসতাসম্বন্ধিত্বেতনুপপত্বেণবিশিষ্ট- 
তরমান্তরবিধেশ্চ গুণমাত্রবিধানস্ত লাঘবাদ্বাদশশতদক্ষিণায়াশ্চোৎপত্তযশিষ্টতয়। 
মশিষ্টতয়া সহঅদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্রেঃ প্রকৃতস্তৈব জ্যোতিষ্টোমস্ত 
হঅদক্ষিণলক্ষণগ্ডণবিধানার্থময়মন্থবাদো ন তু কর্মান্তরমিতি প্রাপ্তম। এবং 
প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূর্বন্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং স্াৎ। বিচ্ছি- 
ন্ত তৎ। তথাহি__সন্নিধাবপি পূর্বসন্বদ্বার্থং সংজ্ঞান্তরং প্রতীয়মানমন্তায়শ্চানে- 
ার্ঘত্বমিতি স্যায়াছুতসর্গতোহ্থাস্তরার্থত্বাৎ পূর্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিনত্পূর্ববুদধিঞ্চ 
্্থত ইতি লোকসিদ্ধমূ। নজাতু দেহি দেবদত্তায় গামথ দেবায় বাজিন- 
মিতি দেবশব্বান্দেবদৃত্বং বাঁজিভালমধ্যবস্তত্তি লৌকিকাঃ। তথা চোপরি- 
টাং যজেতেতি শ্রয়মাণসঘৃদধা ধ্পদব্যবায়া তৎকর্শবুদ্ধিমনাদধৎ তত্র গুণ- 
বধানমাত্রাসমর্থ, কর্ধান্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রান্পপত্ত্া লক্ষণয়। 
জ্যাতিংশবে! জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃদ্ত ইত্যসত্যামন্থপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ। 
ন হি গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি মীনে। গঙ্গায়া মিত্যত্রাপি 
নাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেইপি চ প্রথমং সংজ্ঞান্তরেণোল্লিথিতে যজিশব্সামা- 
নাধিকরণ্যং কর্ণনামধেয়তামাত্রতামাবহতি ন তু সংস্তান্তরোপজনিতাং ভেদ- 
ধয়মপনেতুমুত্সহতে। তথ! চাথশঝৌইধিকারাথখঃ প্রকরণান্তরতামবদ্যোত- 
[তি। এষশব্শ্চাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোহয়ং সংস্ঞান্তরাত্তেদ ইতি। 
বতু সংস্তান্তরাৎ কর্মমভেদঃ প্রস্তুতে তু কিমীয়াতমিত্যত আহ--“অস্তি চাত্র 
বেদাস্তাস্তরবিহিতেখিশতি। যখৈব কাঠকাদিসমাধ্যা গ্রন্থে প্রযুজ্যত এবং 

যষে হেতুতে বিচারের পূর্বপক্ষ দীড়ায় সে সকল হেতু প্রদর্শিত হই- 
তছে । নাম একটা কর্ম প্রভেদের কারণ। জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, সোম, 
ত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্তন্নামক বিভিন্ন কর্মের বোধ জন্মায়। এইরূপ 
বদান্তের ও বেদ্ান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাননারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম 
মাছে। তদনুমারে দে সক্ও বিভিন্ন হইতে পারে । বেদান্তের নাম ভেদ 
থা--তৈত্বিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কৌথুমক, কৌশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি 
তথা'.-যোজগ্িতব্যাঃ ] পূর্বভন্ত্রে “বৈশ্বদেবী আমিক্ষ “ইরা 



১৮২ বেদান্তদর্শনম্। [ ৩ম, , 

প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ-বৈশ্বদেব্যামিক্া বাঁজিভ্যো বাজি; 

জানেইপি লৌকিকাঃ। ন চান্তি বিশেষো যতে। গ্রন্থে মুখ্য। বিজ্ঞানে ৫ 
' ভবেৎ। প্রণয়নঞ্চ গ্রস্থজ্ঞানয়ৌরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্বমূ। তন্মাজ্জ্ঞানস 
বাচিকী সমাথ্যা। তথ! চ যদ জ্যোতিষ্টোমসন্মিধৌ শ্রয়মাণং সমাধ্যান্তরং 
প্রতীকমপি কর্মণো ভেদ্কং তদ কৈব কথা শাখান্তরীয়ে বিগ্রকৃষ্ঠতমে 
প্রতীকভূতসমাথ্যান্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি। তথা রূপভেদোইপি কর্মে 
প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধ যথ! বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাঁজিভ্যোবাজিনমিত্যেবমা 

ইদমাক়্ায়তে_-তপ্রে পয়সি দধানয়তি স! বৈশ্বদেব্যামিক্ষেতি | অত্র হি 
দেবতাসনবন্ানুমিতোধাগে বিধীয়তে তদনন্তরঞ্চেদমায়ায়তে-বাজিভ্যোবা 
মিতি। অত্রেদং সন্দিহাতে | কিং পূর্বন্মিন্নের কর্মমণি বাঁজিনং গুণো| বিধী? 
উত কর্ধান্তরং দ্রব্যদেবতীন্তরবিশিষ্টমপুর্ক বিধীয়ত ইতি । কিং তাবৎ প্রা 
্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টকর্মান্তরবিধৌ বিধিগৌরবপ্রসঙ্গাৎ কর্মান্তরাপূর্বাস্তরক 
গৌরবপ্রসঙ্াচ্চ ন কর্ধান্তরবিধানমপি তু পূর্বনথিস্েব কর্মৃণি বাজিনজব্যি 
ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাগুণাবরোধান্তত্র বাজিনমলন্ধবাবকাশং কর্মান্তরং গে 
য়ভীতি যুক্তমূ। উভয়েরপি বাক্যয়োঃ সমসময়প্রবৃত্তেরামিক্ষাবাজিনয়ো 
পত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং তৎ কথমনয়াবরুদ্ধং ক 
বাজিনং নিবিশেৎ | ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রোত আমিক্ষাসন্বন্ধে। বিশে 
দেবানাং যেন বাজিনসম্বন্ধাং বাক্যগম্যাদ্বলবান্ ভবেছুভয়োরপি পদ? 

পেক্ষগ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ। নো খলু বৈশ্বদেবীত্যুন্তে আগ 
পদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবন্তামঃ। অস্ত্র বা শ্রোতত্বং তথাপি বাজিভ্য 
পদ্ং বাজমন্নমামিক্ষ| তদেষাম স্তীতি ব্যুৎপত্ত্া তত্রম্বন্ধিনোবিশ্বান্ দেবা 
লক্ষয়তি। যদ্যপি বিশবেদেবশবাদ্াজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্ধেন চো 
তেনৈবোদ্েশে দেবতাত্বং ন শবীন্তরেণ। অন্নথাহইরৈকত্বেন সুধা 
পদয়োঃ সুর্যযাদিত্াচর্ধেবেকদৈবত্য প্রসঙ্গাৎ। তথাপি বাজিন্নিতীনেঃ 
নামার্থে স্মরণাৎ স্গিহিতন্ত চ সর্ববনা মারথত্বাদ্িশ্বেষাং দেবানাঞ্চ বিশ্বাদেবপ 
সন্নিধাপনাৎ তৎপদপুরঃসরা এবৈতে বাজিপদেনোপন্থাপা ন তু র্যা? 
পদবৎ স্বতন্বাস্তথা চ তদুপলক্ষণার্থ, বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব ( 

তামুপলক্ষয়তীতি ন শব্ধান্তরাদ্েবতাভেদঃ। ততশ্চামিক্ষাযন্বন্ধোপজীব 
বিশ্বেভ্যোবাঁজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়। বাঁধ্যতে কিন্ত তয় সহ সমূচ্চ 

ইতি ন ক্ধান্তরমপি তু বাক্যাড্য!ং দ্রব্যযুক্তমেকং কর্ণ বিধীয়ত ইতি ৫ 

উদ্দেশে কাতী (ছানার জঙগ)” ইত্যাদবধ রূপতেন দৃষ্টে কর্ধতেদ স্থী। 
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ইত্যেবমাদিযু। অস্তি চাত্র রূপভেদঃ | তদ্যথ! কেচিচ্ছাথিনঃ 

পঞ্চাপ্িবিষ্ঠায়াং ষষ্ঠমপরময়িমামনস্তি। অপরে পুনঃ পঞ্চৈব 
পঠস্তি। তথ! প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদুনান্ বাগাদীনামনস্তি 
কেচিদধিকান্। তথা ধর্মবিশেষোহপি কর্ম্মভেদস্ত, প্রাতিপাদক 

উচাতে। স্তাদেতদেবং যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্ধিতশ্রত্যামিক্ষা। নোচ্যেত। তদ্ধি- 
তত ত্বস্তেতি সর্বনামার্থে ম্মরণাৎ সন্নিহিতন্ত চ বিশেষস্ত সর্বনামার্থত্বাৎ তত্রৈব 
তদ্ধিতস্তাপি বৃত্বিঃ | ন তু বিশ্বেষু দেবেধু ন ততসন্বন্ষেনাপি তৎস্বন্ধিমাত্রে। 
নঘ্বেবং সতি কম্মাদৈশ্ব্দেবীশবমাত্তাদেব নামিক্ষাং প্রতীমঃ কিমিতি চামিক্ষা- 
পদমপেক্ষামহে। তদ্ধিতান্তস্ত পদ্রস্তাভিধানাপর্য্যবসানান্ন গ্রতীমন্তৎপর্যযবসানায় 
চাপেক্ষামহে। অবসিতাঁভিধানং হি পদং মমর্থমর্থধিয়মাধাতুমিদন্ত সন্গিহিত- 
বিশেধাঁভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষমাণং সন্নিধাপকমামিক্ষাপদূমপেক্ষত ইতি কুত 
আমিক্ষাপদানপেক্ষ আমিক্ষাপ্রত্যয় প্রসঙ্গঃ কুতোবা তত্রানপেক্ষা । অতশ্চ 

সত্যামপি পদাস্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদাস্তরাপেক্ষমভিধত্তে তত প্রমাণভূত- 
প্রথমতাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রোতং বলীয়শ্চ। যত্ভূ পর্য্যবমিতাভিধানপদাঁভি- 
হিতপদার্থাবগমগম্যং তত্বচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যং ছুর্বলঞ্চেতি তদ্ধিতশ্রত্যব- 
গতামিক্ষালক্ষণগুণাবরোধাৎ পূর্বকর্মাসংযোগিবাজিনদ্রব্যং সসম্বদ্ধি পূর্বশ্মা- 
ট্িনত্তি। এব সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষমাধনভাবামিক্ষা ন বাঁজিনদ্রব্যেণ 
সহ বিকল্পসমুচ্চয়ৌ প্রাপ্তি । ন চাঙ্বত্বে নিরঢত্বাদনপেক্ষবৃত্তি বাজিপদং 
বথক্চিদেযীগিকং সাঁপেঙ্গবৃত্তি বিশ্বেদেবশবাং দেবভাং বৈশ্বদেবীপদাদামিক্ষা- 
ব্যাং প্রত্যুপসর্জনীভূতামবগতামুপলক্ষয়িষ্যতি | প্রকৃতং হি সর্বনামপদ- 
গোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জনম্। প্রামীণিকে চ বিধিকল্পনা- 
গৌরবেইভ্যুপেতব্য এব প্রমাণস্ত তত্ববিষয়ন্বাৎ। তম্মাদযথেহ পূর্বকম্াসস্ত- 
বিনে গুণাৎ কর্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাগ্িবিদ্যায়াঃ ষড়গ্রিবিদ্যা ভিন্না এবং 

গ্রাণসপ্থাদেষু নীধিকভাবেন বিদ্যাভেদ ইত্তি। তথ] ধর্্মবিশেষোহপি কর্প- 
ভেদন্ত প্রতিপাদক ইতি। তথাহি-_কারীরীবাক্যান্তধীয়া নাস্তৈত্তিরীয়! ভূমৌ 
ভোজনমাচরস্তি নাচরন্ত্যন্তে | তথাগ্রিমধীয়ানাঃ কেচিছুপাধ্যায়স্তো দকুত্তমাহ- 
রন্তি নাহরস্ত্যন্যে । তথাশ্বমেধমধীয়ানাঃ কেচিদশ্বস্ত ঘাসমানয়স্তি নানয়স্তান্তে | 
কেচিত্বাচরত্তযন্তমেব ধর্ম । ন তান্যেব কর্মাণি, ভূমিভোজনাদিজনিতমুপ- 
কারমাকাজ্ন্তি নাকাজস্তি চেতি যুজ্যতে। অতোহ২বগম্যতে ভিন্নানি তাস্ু 
ই ৃ 
হইয়াছে। বেদান্তেও তেমনি উপাসনার রূপভেদ দৃষ্ট হয়। ষেমন কোন শাখা 
পঞ্চামি উপাদনায় অন্য এক ষ্ঠ যি পাঠ করেন, আবার অন্ত শাখা- 

ং 
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আশঙ্কিত; কারীর্ধ্যাদিযু। অন্তি চীত্র ধর্মবিশেযো যথা 
বর্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি | এবং পুনরুক্তাদয়োহপি ভে 
হেতবো৷ যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেযু যোজয়িতব্যাঃ | তন্ম 
প্রতিবেদাস্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি। এবং প্রাণ্তে ব্রমঃ-_সং 
বেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তশ্মিন্ তম্মিন্ বেদান্তে তা 
তান্যেব ভবিতুমর্ৃস্তি ৷ কৃতঃ | চৌদনাদ্যবিশেষাৎ। আদি 
ণেন শাখীস্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতা অভেদহেতব ইং 
তা শাখাস্থু কর্মাণীতি। অন্ত প্রস্ততি কিমায়াতমিত্যত আহ--“অ 

চাত্রে”্তি। অস্ঠেষাং শাখিনাং নান্তীতি শেষঃ | “এবং পুনরুক্তাদয়োহগী্ 

ধ্যায়ীর৷ তাহ! পাঠ করেন না। তাহারা মাত্র পাঁচ অগ্নির উল্লেখ করে 
প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ ইন্দ্রিয়) ন্যুন সংখ্যা, ৫ 
বা অধিক সংখ্য1 কীর্থন করেন। কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে গু 
মীমাংসা-শান্ত্র ধর্মভেদকে কর্মভেদের কারণ বলিয়াছেন। বেদাস্ত বি 
উপাসনাতেও ধর্্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুারে উপাসনারও ভিন্নতা হই 
পারে। অধিক কি বলিব, পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে কর্মভেদের (এ সকল 
পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে সে সকল গুলিই বেদা 
শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজন! করি 
পার! যায়। [ তম্মাৎ...বিশেষাৎ ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সং 
এক নহে, বেদীত্তে বেদাস্তে বিভিন্ন । ( যে সন্বর্গবিদ্যা ছান্দৌগ্যে, বাক্স! 
য়কে মে সন্বর্ণ বিদ্যা নহে, তাহ! এক পৃথক্ সন্বর্গবিদ্যা, ইত্যাদি ) এই 

পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদাস্তবিহিত বিজ্ঞান অং 
উপাদনা! সকল সেই সেই বেদান্তে সেই সে-ই অর্থাৎ একই জানি; 
হেতু এই যে, চোদন! .( অভিধায়কশব ) প্রভৃতির অবিশেষ বা আ্ 
(রক্য) দৃষ্ট হয়। [ আদি...চোদনা ] হুত্রস্থ আি-শব্দে শাখান্তরা 
করণোক্ত * অভেদবোধের ফারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে । মিলিং 

* শাখাধিকরণসিন্ধাত্ত স্ পূর্মীমাংসার একটা বিচার | সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত ত্র এ 
“একং বা! সংযোগ-জগ চোদনা-সমাখাইবিশেষাৎ।” অর্ধ এই যে, অগ্নিহোত্াদি কর্ম বি 
শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কর্শা। কেননা, ফলনন্বন্ধ, রূপ, চৌদনা (বিধা 
শঙ্ ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থ) প্রভেদ নাই। এই ফিদ্ধাস্ত বেদা। 

গৃহীত হন এবং তাদনুদারে প্রতি যেদান্তে কথিত হইলেও উগাসন| সকলের পরত হি 
হয় 
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যযন্তে ৷ সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাদিত্যর্ঘ; | যখৈকন্ি- 
নগ্সিহোত্রে শাখাভেদেহপি পুরুষপ্রযত্বস্তাদশ এব চোদ্যতে 

দুছয়াদিতি এবং যো হবৈ জ্যোষ্ঠঞচ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ” ইতি 
[মিধো যজতীত্যাদিষু পঞ্চকৃত্বোইভ্যন্তে। বজতিশবঃ। তত্র কিমেক! কর্মভাবন। 
কংবা পঞ্চেবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তস্।' ধাত্বর্থান্থবন্তেদেন শব্খান্তরাধি- 
চরণে ভাবনাভেদাভিধানাদ্ধাত্্থন্ত চ ধাতুতেদমস্তরেণ তেদানুপপত্তে; সমিধো 
জতীতি প্রথমভাবিন! বাক্যেন বিহিতা কর্্মভাবন। বিপরিবর্তমানোপরিত- 
নর্বাট্যেরনৃদ্যতে । ন চ প্রয়োজনভাবাদনন্বাদঃ গ্রমাণসিদ্ধস্তাপ্রয়োজনস্তা[- 

'নন্ুযোজ্যত্বাৎ কর্মমতাবনাভেদে চানেকা পূর্ববকল্পনা ্ রসঙ্গাদেকা পূর্ববীবাস্তরব্যা- 
ীরমেকং কর্মেতি প্রাপ্তম। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরম্পরানপেক্ষাণি হি 
[মিদাদিবাঁক্যানীতি সর্বাণ্যের প্রাথম্যাহাণ্যপি যুগপদধ্যয়নান্ুপপত্তেঃ ক্রমেণা- 
তানীতি। ন ত্ব়মেষাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ। পরস্পরাপেক্ষাণামেকবাক্যত্ে 
ই গ্রয়োজকঃ স্তাৎ তেন, প্রাথম্যাভাবাৎ প্রাপ্তমিত্যেব নান্ভীতি কম্ত কোইমু- 
[দঃ কথঞ্চিদ্বিপরিবৃত্তিমাত্রস্তৌৎসর্গিকা প্রবৃত্ত প্রবর্তনালক্ষণবিধিত্বাপবাদসা- 
ধ্র্যাভাবাং। গুণশ্রবণে হি গুণবিশিষ্টকর্ম্ববিধানে বিধিগৌরবভিয় গুণমাত্র- 
বধানলাঘবায় কর্ধান্গবাদাপেক্ষায়াং বিপরিবৃত্তেরূুপকারো যথা দা জুহোতীতি 
ধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্ত্যপেক্ষায়ামগ্নিহোত্রং জুহোতীতি বিহিতন্ত 
হাঁমস্ত বিপরিবর্তমানস্তান্গবাদ;। নচাত্র গুণান্তেদ; সমিদাদিপদানাং কর্ম- 
ামধেয়ানাং গুণবচনত্বাভাবাৎ। অগৃহমাণবিশেষতয়। চ কিং বচনবিহিতং 

কং কন্মীনুবাদেন কম্ত গুণবিধিত্বমিতি ন বিনিগম্যতে। ন চাপূর্বং 

ই যে সংযোগ, রূপ, চোদন! ও সমাধ্যার অবিশেষ ( অভেদ বা এঁক্য) 
হতু ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন 
তন্ন ভিন্ন শাখায় (বেদতাগে) কথিত হইলেও তহুক্ত হোত্ পুরুষের 
হামপ্রযত্্ব তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত 
[লিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সর্বত্রই ভূহুয়াৎ শর্খে কথিত হইয়াছে, 
সন্য কোনরূপে কথিত হয় নাই, স্তরাং হৌমপ্রধত্ব সর্বত্র এক ঝ 
একরূপ), তেমনি, একবিষয়ক এক ধেদাস্তোক্ত চোদন! ও অন্ত বেদা- 
্তাক্ত চোদনার সহিত সমান সুতরাং তাহ! একেরই বিধায়ক । ইহাতে 
[বিতে হইবে বে, বাঁজদনেয়ি-বেদাস্তোন্ত “ষে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে” এই চোদনাই (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত 
ইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত & চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ 
কয থাকায় উক্ত উভয় চোদন এক। অর্থাৎ অভিগ্ন বলিষ! গণ্য। 

ং 



১৮৬ বেশবাস্তর্শনম্। [৩অ), 

বাঁজসনেয়িনাঁং ছন্দোগানাঞ্চ তাদৃশ্থেৰ চোঁদন|। প্রয়োং 
'যোগোহপ্যবিশিষ এব “জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভব 

ইতি। রূপমপ্যুতয়ত্র তদেব বিজ্ঞানস্ত যছুত জ্যেষ্ঠজেষ্ঠা 
গুণবিশেষণান্িতং প্রাণতত্বমূ | যথা। চ দ্রব্যদেবতে যা? 
রূপং এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং .বিজ্ঞানম্ত । তেন হি তন্রপ্য 
সমাধ্যাপি দৈব প্রাণবিদ্যেতি। তম্মাৎ সর্ববেদাস্তপ্রত্যয় 

নাম জ্যোতিরাদিবদ্ধিধানাসন্বন্ধং প্রথমমবগতং যতঃ পূর্ববুদ্ধিবিচ্ছে 
বিধীয়মানং কর্ম পূর্বম্থাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্যাৎ কিন্তু প্রথমত এব 
সামানাধিকরণ্যেনাবগতাঃ সমিদাদযস্তদ্বশীৎ কর্ণনামধেয়তাং প্রতিপাদ্য 
আখ্যাতস্তান্তবাদত্বেইন্ুবাদাবিধিত্বে বিধয়ো৷ নতু স্বাতন্ত্েণ কম্যচিদীশ। 
তন্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকর্ম্মবিধিপরত্বাৎ কর্্ণ্যয়মভ্যাসো ভাবনান্বন্ধতৃত 
ভিন্নানো ভাবনাং ভিনতি যথা! তথ! শাখান্তরবিহিতা অপি. বিদ্যা; শাখা 
বিহিতাভ্যো বিদ্যাভ্যোইভ্যাসে। তেতস্ততীতি। অশক্তেশ্চ। ন হেকঃ গু 

সর্ববেদাস্তপ্রত্যয়াত্মিকামুপাসনামুপসংহর্তং শরোতি সর্ববেদাস্তাধ্যয়না: 
ধ্যাং অনধীতার্থোপসংহারেহ্ধ্য়নবিধানবৈযর্ঘয গ্রসঙ্গাৎ। গ্রতিশাখং ৫ 
তুপাসনানাং নায়ং দোষঃ। সমাপ্তিতেদীচ্চ। কেযাঞ্চিৎ শাখিনামো 
সার্বায্যকথনে সমাপ্তিঃ। কেযাঞ্চিদন্তাত্র । তশ্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ | অন 
দর্শনাঁদপি । তথাহি--নৈতদচীর্নব্রতোহধীত ইত্যচীর্ঘব্রতস্তাধ্যয়নাভাবদ 
ছপাসনাভাবঃ | ক্ৃচিদ্চীর্ণব্রতশ্তাধায়নদর্শনাছুপাসনাবগম্যতে । তম্মাহুপা 

ভেদ ইতি। অত্র সিষ্টাস্তমাহ__সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ত 

চষ্টে সর্ধবেদাত্তপ্রত্যয়ানি সর্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তশ্মিস্তা 

বেদাস্তে তানি ত্বান্েব ভবিতুমর্স্তি। যান্যেকশ্মিন্ বেদাস্তে তান্যেব বেদা 
স্তরেঘপীত্যর্থ;। চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যাদিশবেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহা, 
অত্র চ চোদ্যত ইতি চোদনা পুরুষপ্রযত্বঃ। সহি পুরুষহ্য ব্যাপারঃ। 

[ প্রয়োজন...বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ তাঁহারও এ 

আছে। যথা--“সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।” এ ফল উভয় বেদ 

সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক. অর্থাৎ অব 

উভযস্থানেই প্রাণতত্ব জ্যেঠত্ব-শরেষঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে। থে 
যাগের কূপ দ্রব্য ও দেবতা) তেমনি, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ক 
বিজ্ঞেয় (উপাস্ত )। কেননা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হ 
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ানানামৃ। এবং পঞ্চামিবিদ্যাবৈশ্বীনরবিদ্যাশাপ্তিল্যবি- 
যত্যেবমাদিযু যৌজয়িতব্যমূ। যে তু নামরূপাদয়ো ভেদ- 
ত্বাভাসাস্তে প্রথম এব কাণ্ডে 'ন নানা স্যাদচোদনাভিধান- 
ৎ ইত্যারভ্য পরিহত৷ ইহাপি ককিছিশেষমাশশ্ক্য পরি- 
[তি ১॥ 

ভেদান্নেতি চেন্নৈকম্যামপি ॥ ২৪ 
যং হোঁমাদিধাত্বর্থাবচ্ছিন্নে প্রবর্ততে | তন্ত দেবতোদেশেন ত্যাগস্তাসেচনা- 
নল পুরুষপ্রধত্ব: ম এব শাখান্তরে যখৈবমিহাপি গ্রাণজ্য্ঠত্বশ্রেষ্ট- 
'বদনবিষরঃ পুরুষপ্রযত্বঃ স এব শাখাস্তরেঘপীতি। এবং ফলসংযোগোহপি 
[্টশ্রেষ্টভবনলক্ষণঃ স এব। রূপমপি তদেব। যথা যাঁগন্ত যদ্দেকন্তাং 
খায়াং দ্রব্যদেবতা রূপং তদেব শাখান্তরেত্বপীত্যেবং বেদনস্তাপি যদেকত্র 
ণঙ্যোষঠত্বশেষঠত্বরূপং বিষয়ন্তচ্ছাখান্তরেঘ্গীতি। “কঞ্চিদ্বিশেষ”মিতি। 
টং যদশীযোমীয়ান্তোৎপন্স্ত পশ্চাদেকাদশকপালত্বাদিসম্বন্ষেইপ্যভেদ ইতি। 
ধাংপর্নন্ত তন্ত সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাং। ইহ ত্বপ্নিযৎপত্তিগত এব 
ভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবন্ন ভেদক ইতি বিশেষস্তমিমং বিশেষমভিপ্রে- 
শঙ্কতে সৃত্রকারঃ-- 

যাও (সমাখ্যানাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক। বাঁজসনেয়ীরাও 
'উপাসনাকে প্রাণোপাসন বলে, ছন্দোগেরাঁও উহাকে প্রাণোপাসন 
দ। এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয়, উপাসনা সকলের 
'বৈদীন্তপ্রত্যয়তা আছে। অর্থাৎ একই উপাঁদন। সেই সেই বেদাস্তে 
ই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে" এবং...হরতি ] পঞ্চাগি- 
যা, বৈশ্বানরবিদ্যা! ও শাঙডিল্যবিদ্যা, সর্বত্রই এতদনুদারে ব্যাখ্যা করিবে। 
ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য) 
স্বসে সকল যথার্থ হেতু নহে; হেতুর ন্যায় দেখায় মাত্র। সে সকল 
ত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্বাকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীয় মীমাঁংসায় 

হইয়াছে। সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও 
২ বেদান্তশান্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের 
হার প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাঁহার পরিহার। 

ও পরিহার এইরূপ-_ 

তেঘাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদং দৃষ্টেতা্ধ। বিজ্ঞানানাং (উপাদনানাং) সর্বববেদাস্তবিহি- 
২৪ | 

নথ 
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স্ভাদেতত। সর্বাধেত্তিপ্রতায়ং বিজাধানাং -&। 
মোপপাধ্যতে | তথা হি.বাজসমেয়িযঃ পঞ্চামিফিঢা। $ 
ষষ্ঠমপাযমগিমামনস্তি পতিন্যাগিরেধামির্বতি' ইত্যা 
ছন্দোগান্ত তং নামমন্তি পর্চসঞ্ঘযয়ৈৰ চোপসংহ্যস্তি 
য এতানেবং পঞ্চামীন্ 'বেদ' ইতি। যেষাঞ্চ মগ 
যেষাঞ্চ নাস্তি তেষাঁং কথমুভয়েযাঁমেকা বিদ্যোপপদো 
চাত্র গুণৌপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং পঞ্চসঙ্থ্যাবিরো 
তথা প্রাণসন্বাদে শরেষ্ঠাদন্যাংশ্চতুরঃ প্রাগান্ বাক্চ্ুঃে 
মনাংসি ছন্দোগ! আমনস্তি। বাজদনেয়িনস্ত পঞ্চমম্ঈগ 

“ভেদান্নেতি চে”দিতি। পরিহারঃ স্ুত্রীবয়বঃ | “ম একস্তামগী 
পঞ্চেব সাম্পািক অগ্নয়ৌবাজসনেয়িনামপি ছান্দোগ্যানামিব বিধী 
ষ্ঠ সম্পদ্্যতিরেকায়ান্দ্যতে ন তু বিধীয়তে। বৈশ্বদেব্যাং তং 
গুণো বিধীয়গ ইতি ভবতু ভেদঃ। অথবা ছান্দোগ্যানামপি ষষ্ঠোহগ্ি; 

একই বিজ্ঞান (উপাসন1) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়া? 
কথ! উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, গুণের বা উপ 
গ্রকার কল বেদীন্তে সমান (একরূপ ) নহে । নিদর্শন দেখ--বাজ 
শাখাঁধ্যায়ীরা (বাঁজসনেয়ী -যজুর্কেদের অন্যতম শাখা) পথ্চাগ্সিবিদ্যাগ 
«সেই উপাঁপকের অগ্রিও অগ্থি” এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পন। করেন। 
ছন্দোগগণ তাহা! করেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ ক 
প্রস্তাব শেষ করেন। (ছন্দোগ-সামবেদের বিভাগ ) যথা-“ত 
যে উপাঁসক এইরূপে এই পঞ্চাগ্ি জানে, উপাঁসন। করে-_-” ইত্যাদি 
এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অন্য শাখায় সে গুণের (অঙ্গের) 
মাই; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাঁসনা এক হইতে পায়ে? ধা 
গুণোল্লপেখ নাই তাহার অন্ত শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ আর 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। করিলে পঞ্চনংখ্যার বিরোধ হ 

[ তথা...ইতি ] এইরূপ, ছান্দোগ্যন্উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ 

তত্বং একত্মিতি ষাবৎ নেতীতি ন বন্তব্যং যত একদ্যামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কোও 
যুজাত ইতি হুত্রপদীনা ব্যাথ্যা।_-গুণের অর্থাৎ, উপাসনা প্রকারের ভিন্নতা আছে ব 

সকলকে বিভিন্নোপ।মনা বলিতে পার ন|। কারণ এই ষে, উপানন। এক হইলেও ০ 

ওণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন হইতে পারে। 



] 'ামতী"টীকাধিতা্ঠাভাযা-সহিতস্। ১৮, 

। “যেতো বৈ প্রজাগতিঃ। প্র্জায়তে হপ্রজয়া পুডি 
ং ব্ে+ছিতি। আরাপোক্কাপভেদান্ত বেদ্যভেদো ডরত়ি 
যভেদাচ্চ বিদ্যাভেদে! দ্রব্যদেষতাঁভেগাদিৰ যাগম্তেতি 
| নৈষ দোষঃ। যত একগ্যমপি বিদ্যায়ামেবপগ্তাতীয়কে। 
ভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্টস্তাগ্নেরুপসংহারো ন সন্ত- 
টি তথাপি ছ্যপ্রস্ততীনাং পঞ্চনায়নীনামুভয়ত্র প্রত্যভি- 
য়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদে! ভবিতুমর্থতি | ন হি যোড়শিগ্র- 
গ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে | পঠ্যতেহপি চ ষষ্ঠোহমি- 
নোগৈঃ ণিং প্রেতং দিষ্মিতোহ্গ্য় এব হরস্তি” ইতি | 
সিনেয়িনস্ত সাম্পাদিকেরু পঞ্চস্বগিষনুরৃতাঁয়াঃ সমিদ্ধ- 

| অথবা ভবতু বাজনেয়িনাং বষ্ঠাগ্রিবিধানং মা চ ভূচ্ছান্দোগ্যানাং 
[পি পঞ্চত্বপখ্যায়া অবিধানান্োৎপত্িশিষত্বং অঙ্খায়া; কিৃৎগরেষগিষু 
বশিষ্টা সঞ্যাহনৃদ্যতে সাম্পারদিকানগীনবচ্ছেতুং তেন যেযামূৎপত্িস্তেষাং 

টা আরও চারিটা প্রাণ স্বীকার করেন। যথা-_বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র 
মন। কিন্তু বুহদারণ্যকপাঠীরা স্থলে পাঁচটামাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন। 
1 বাক, চক্ষু, শ্রোত্র/ মন ও রেতঃ। (রেতঃ শবে চরম ধাতু ও 
দ্রাপতি। যে উপামক এরূগ জানে অর্থাৎ খরূপে উপাঁসনা করে, সে 
দাবান্ ও পশুমান হর়।) [আবাপো...পদ্যতে ] যদি বল, যেমন 
ব্যর ও দেবতার ভিন্নতার যাগের ভিন্নতা! স্বীকৃত হয়, সেইকূপ, বিভিন্ন 
বাপ উদ্ধাপে * বেদ্যের অর্থাৎ উপান্তের ভিন্নত| ঘটে, বেদ্যের ভেদে 
যার অর্থাৎ উপাসনার পার্থক্য হয়। এস্থলে আমাদের বক্তব্য__তাহা। হয় 
| অর্থাৎ যৎকিঞ্চিং রূপভেদ উপাদটৈক্যের বিরোধী নহে। হেতু 
; যে, অভিন্ন উপাসনায় এরূপ অল্প গুণভেদ উপপন্ন বা! স্বীকৃত হইয়া 
ক। [যদ্যপি.."বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ 
কি একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছানোগ্যে যষ্ঠাগির 
ট পর্যন্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয্রই দিব 
* আবাঁপস্নিক্ষেপ। অর্থাৎ অন্য বিধান হইতে কোন একটা গুণের গ্রহণ । উদ্বাপ-» | অর্থাৎ কোন একটা গুণের ত্যাগ। যাগের পার্ধকা-.এ একটা যাগ, সে একটা যাগ, ঈপ তিতা । যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া || দেবত! ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়। 

| 
ন্ 



১৯০ | বের্দাস্তদর্শনমূ। [ ৩, 

মাদিকল্পনায়! নিরৃতয়ে “তত্যামিরেবামির্ভবতি সমিৎ সা 
ইত্যাদি সমামনন্তি স নিত্যানুবাদঃ | অথাপৃযুপাঁসনার্থ 
বাদস্তথাঁপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্ত,মূ। ন। 
পঞ্চসঙ্্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ |. সাম্পাদিকাপ্ন্যভিপ্রায়া € 

গ্রত্যভিজ্ঞানাদগ্রত্যভিজ্ঞায়মানায়াশ্চ সঙ্যযায়া অনুবাদ্যত্বেনানুৎপত্তো 

য়মানন্ত চাঁধিকম্ত যোড়শিগ্রহণবদ্ধিকল্পসস্তবাঁৎ ন শাখাস্তরে জ্ঞানে 

প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয়, উক্ত উভয় বেদাস্তে 
উপাদন! কথিত হইয়াছে। সে জন্য উপাদনাতেদ অযুক্ত। অতিরাত্র 
যোঁড়ণী (পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ ছুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলি 
ছুইটী অতিরাত্র যাগ হইবে, তাহা৷ হইবে না। অতিরাত্র যাগ একটা 
পূর্বরমীমাংসায় স্থিরীকত হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ । 
স্তেও এক স্থানে যষ্ঠাগ্রির উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্েখ দৃষ্টে গ 

বিদ্যার দ্বিত্ব হইবে না, প্রত্যুত এক্যই হইবেক। ছন্দোৌগেরা (সাম 
ধ্যায়ীরা ) আঁদৌ ফষ্ঠাগ্রির পাঠ বা! উল্লেখ করেন না, এমন নহে। তাং 
স্থানান্তরে যষ্ঠাগির পাঠ করিয়াছেন। যথা-_“জ্ঞাতিগণ এ লোক 
গরলোৌকগত নেই উপাসককে অগ্নিপাঁৎ করিবার জন্য লইয়া ং 
যদিও সামবেদীধ্যায়ীরা অগ্রিমাত্রের উল্লেখ করেন, আর য্ুর্কেদাধ্য 
তদতিরিক্কের অর্থাৎ সমিধ বিশেষের উল্লেখ করেন) তথাপি, দে 

নিত্যপ্রাপ্ধের অনুবাদ মাত্র। যজুর্কেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যা 

সম্পন্ন দ্ধরিতে হয় তীঁদুশ ) অগ্রিপর্ধকের অন্তবর্ভনে যে সমিধ, €ৃ 

কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তির কারণ তাহারাও “তাহার 

অগ্নি, সমিধই সমিধ” ইত্যাদি কথা! বপিয়াছেন। (এই লৌকিব 
অধ্ি, এই প্রসিদ্ধ সমিধই সমিধ অর্থাৎ কাঠ । অভিপ্রেতার্থ এ 

যষঠাগ্লির অন্ুবাদমাজ, তাহ! উপাসনাঙ্গ নহে। দিৰ্ প্রভৃতি সাম্পাদিক 

পঞ্চকই উপান্ত। তাহা! উভয়বেদে সমান, স্বৃতরাং উক্ত উভয় বেদে 

পঞ্চামি-উপাপনা।) [ অথা...দোষঃ ] সকল কথা উপাঁসনার্ঘ- 

সন! প্রয়োজনে কথিত, সুতরাং তদন্ুসারে রূপভেদ স্ীকার্য্য। এ 

বলিতে পার না। বলিলেও সাঁমবেদীধ্যায়ীরা & গুণটাকে (ষুষ্ঠা 

অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহ!" তাহাদের পঞ্চসংখ্য! বির 

সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকাগি 

গ্রায়ে অভিহিত। (দিব প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উৎপাদন 



ওস)] “ভামতীশ্টীকািত-শাষ্করভীষ্য*সহিতম্। ১৯১ 

পঞ্চসত্্য। নিত্যামুবাদতৃত। ন বিধিসমবায়িনীত্যদৌষঃ| এবং 
প্রাণসন্বাদাদিবপ্যধিকম্ গুণস্তেতরত্রোপসংহারে। ন বিরু- 

ধ্যতে। ন চাঁবাঁপোদ্বাপভেদাদেদ্যভেদে। বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ 
কম্তচিদ্বেদ্যাংশন্যাবাপোদ্াপয়োরপি তৃয়সোর্কেদ্যবেদিত্রো- 
রভেদীবগমাৎ | তম্মাদৈকবিদ্যমের ॥ ২ ॥ 

স্বাধ্যায়ন্য তথাত্বেন হি সমাচারেইধি- 
কারাচ্চ মরবচ্চ তননিয়মঃ ॥ ৩॥% 

উৎপত্বশষ্টত্বেইসিত্ধে প্রাণসন্বাদাদয়োইপি ভবস্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নাস্তাসু 
তাস্তু শাখাস্থিতি। 

তাহ। অবিচাল্য করিতে হয় সে জন্ত সে জান সাম্পাদিক) স্থৃতরাং তাহা 

প্রীয় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদতুল্য ; বিধির সহিত তাহার প্রর্কত সম্বন্ধ নাই। 
কাঁধেই কথিত গ্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [ এবং...মেব] 
পরশ গ্রিবিদ্যাসম্বন্ধে এই.যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অন্তস্থানে উপসংহৃত 
হইবার প্রক্রির "প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদাস্তোক্ত 
অধিক গুণ (অঙ্গ) অন্ত বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া! গেলে 
তাহ বিরুদ্ধ হইবে নী প্রক্ষেপ নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের 
আশঙ্কা করিতে গার না। কারণ এই যে, কোন এক স্বপ্ন অংশের 
আঁবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয় স্তরাং সে অনুসারেও 

_ এক৷ বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহ! স্থিরীক্কৃত হয়। 

* শিরোব্রতমিতি স্বাধ্যায়ন্ত বেদাধায়নন্য ধর্পো। ন বিদ্যায়াঃ। আধর্বধিক[নাং বিহিতং 
শিরোত্রতং ন বিদ্যাঙ্গং কিন্তধায়নাঙ্গমতন্তন্ন বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতন্তখাতেন স্বাধ্যা় 
ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রস্থে আধর্ন্বণিকা শিরোব্রতমপি বেদত্রতত্বেন সমা- 
খাতমিতি বথযস্তি। অধিকারাচ্চ। অচীর্ঘরতো মুণ্ডকং নাধীত ইতি চীর্ণশিরোব্রতত্তৈৰ মুণ্কা- 

' ধায়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তশ্মাদপি শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং কিন্ত মুণ্কাধায়নাঙ্গম্। সরব- 
দিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা সরা হোম! আধর্বণিকৈঃ স্বহ্ত্রে উদিত একোইগ্নিরেকর্ধিদংজয়া প্রসিদ্ধ 
ন্মন্নগৌ কার্া। ইতি নিয়ম্যন্তে তথেত্যর্ঘ;।--বলিয়াছিলে যে, আর্ববধিকদিগের শিরোত্রত 
আছে, অন্যের তাহা মাই, সেই জমা শিরোত্রত ধর্মটা উপাসনার ভেদক, বস্ততঃ তাহা নহে। 
কারণ, এ ব্রতটা মুওকীধায়নের অঙ্গ, উপ।সনার অঙ্গ নহে । উহা যে স্থাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা 
বেদব্রত উপদেশপ্র্ঙ্গে কধিত আছে । সেখানে এ ব্রতকে অধ্যয়নাঙ্গ বল। হইয়াছে শিরো- 
ব্রত না করিলে মুণ্কাধায়নে অধিকার হয় না, করিলে হয়, এ কখাতেও এ ব্রতের বিদ্য।ম্বত। 



১৯২ | বেদীনর্শনম্। [ ৩অ, ও 

যদপ্যুক্তমাঁথর্ব্ঘণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিয়োব্রভাদ্যপেক্, 
শাদন্যেম্লাঞ্চ তদনপেক্ষণাদ্ধিদ্যাভেদ ইত্তি । এততগ্রত্যচ্যতে। 
্বাধ্যায়ন্তৈষ ধর্ম্টোন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে | যত, 
স্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্শাত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে 
গ্রন্থে আথর্ববণিকা ইদ্দমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমা' 
মনস্তি। নৈতদচীর্ণব্রতোহধীত ইতি চাধিকৃত বিষয়াদেতছ, 
বাদধ্যয়নশব্দাচ্চি স্বোপনিষদধ্যয়নধন্ম এবৈষ ইতি নির্দা, 
ধ্যতে। ননু চ “তেযামেবৈতাং ত্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোত্রত 

ৈরাথর্কণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্যা তেষামেব শিরোত্রতপূর্বাধায়ন 
প্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রবচ্ছতি নান্যথা। অন্তেষান্ত ছাঁন্দোগ্যাঁদীনাং ঈৈৰ 

বলিয়াছিলে যে, এ উপাসনায় আখর্কণিক দ্রিগের শিরোত্রত অনুষ্ঠানের 
অপেক্ষ। আছে, কিন্তু অন্তের তাহ! নাই। সেই কারণে বলিতে হয়, 
শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খন 
এই যে, এ ণিরোত্রত তাহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাঁসনার অঙ্গ নহে। 
কিনে জানিলাম, তাহা! বলিতেছি। ঘে স্থলে বেদত্রতের উপদেশ আছে, 
(যেরূপ যেরূপ ব্রতাচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে তধ্ষিয়ক 
উপদেশ আছে), সেই স্থলে এ শিরোব্রতকে তাহারা অধ্যয়নাঙ্গ বলি 
কীর্তন করিয়াছেন । অর্থাৎ তাহার। শিরোব্রত অনুষ্ঠান পূর্বক মুণ্ডকশ্রত- 
ধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন । তাঁহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোবী 
আথর্বগণিকদিগের মুওঁকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার 
অঙ্গ বা ধর্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে এ ব্রত 
অনুষ্ঠান না করে সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতত্বাক্যস্থ অধিকৃত বিষ, 
এতৎ-শব ও অধায়ন শব্খ,_-এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্ধারিত হয় যে, 
এ ত্রতটী আধর্বনিক দিগের অথর্কোপনিষদ অধ্যয়নের ধন, উপাসনার 
ধর্ম নহে। [নন চ..বিদোকত্বম্] যদি বল, প্যাহীরা এই শিরোবত 

নিবারিত হয়। শিয়োত্রতটী আখরর্বশিকদিগের মুগকা ধায়নের নিয়মিত কসর, অনোর নহে। 
তাহার দৃষ্টান্ত পর অর্থাৎ ছোষ। অর্থাৎ যেমন নৌধধ্যাদি হোম আঁধর্কধিক দিগেরই নিম 
তেমনি, এ ব্রতটাও তাহাদের মুণওডকাধানেই নিয়মিত (মুওক জব্দের উপনিষদ্)। 
ফলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্মী উপাদনাঙ্গ নহে বলি ভাহ। গেদকারণও নহে। 
(ভাষ্যান্যাদ দেখ) 
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বিধিবদষৈস্ত চীন” ইতি ব্হ্ষাবিদ্যাংযোগশ্রবণাঁদেকৈব 
সর্ব ব্রক্মবিদ্যেতি সঙ্ধীর্য্যে তৈষ ধর্শাঃ, ন, তত্রাপ্যেতীমিতি 
প্রকৃতপরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বচ ব্রহ্মবিদ্যায়! গ্রস্থবিশেষাপেক্ষ- 
মিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈয় ধর্শঃ | সরবচ্চ তন্নিয়ম ইতি 
নির্শননির্দেশঃ | যথ! চ সরাঠ হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ 
শতৌদনপর্য্যন্ত। বেদান্তরোদিতত্রেতা প্ন্যনভিসন্বন্ধাদাথবর্বণো- 
দিতৈকাঁগ্যভিসন্বন্ধাচ্চাথ্ব্বণিকাঁনামেব নিয়ম্যন্তে তথায়মপি 
ধর্ম; স্বাধ্যায়বিশেষসন্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত। তম্মাদপ্যন- 
বদ্যং বিদ্যৈকত্বমূ ॥ ৩। 

বিদ্যা! নাঁচীর্ণশিরোত্রতানাং ফলদেত্যাথর্ধণগ্রস্থাধ্যয়নসন্বন্ধাদবগম্যতে | তৎ- 
স্ন্ধশ্চ বেদব্রতত্বেনেত্তি নৈতদচীর্ণব্রতোহ্ধীত ইতি সমাম়ানাদবগম্যতে। 
তেষামৈবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদিতি বিদ্যাসংযোগেইপ্যেতামিতি প্রকুত্তপরা- 
মর্শিনা সর্ধনায়(২ধ্যয়নসন্বন্ধীবিরোধায়াহথর্ববিহিতৈষ বিদ্যোচ্যত ইতি । সরা 
ভোমা; সপ্ত সৌধ্যাদয়ঃ শতৌদনান্তা আঁথর্কণিকানাঁং ত একন্িক্নেবাথর্কণিকে- 
হগ্সৌ ক্িয়ন্তে ন ত্রেতায়ামতো বিটদ্যেকত্বম্। 

বিধি অনুারে অনুষ্ঠান করে তাহাদেরই এই ত্রক্গবিদ্য1-:” এই শ্রুতিতে 
পিরোত্রতের সহিত ব্রহ্গবিদ্যার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়) স্থৃতরাং 
সর্ঘ শাখায় একই ব্রন্মবিদ্যা, ইহা স্থিরীক্ৃত হয়, হইলে প্র শিরোব্রত 
ধর্দটী সঙ্কীর্ণ (সক্কর ব! মিশ্রিত। অনিশ্চিত) হইয়। পড়ে) সে বিষয়ে 
আমাদের বক্তব্য এই বে, তাহা হয় না। কেননা, এ শ্রুতির 'এতাঁং_ 
এই' এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আঁকর্ষক। প্রস্তাবিত ব্রহ্গবিদ্যা। গ্রন্থ, 
বিশেষ সাপেক্ষ, স্তরাং এ ধর্শটা (শিরোব্রতাচরণ ) গ্রস্থবিশেষ সম্প- 
কাঁর়। সরবচ্চ তন্লিরমঃ-_দরের স্তার় তাহা নিয়মিত, এই হ্ত্রাংশ দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে। যেমন সৌর্য্যাদি ( সৌর্যা - কুরযযসন্বন্বীয়) 
শতৌদুন পধ্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অন্য বেদোক্ত অথিত্রয়ের 
সহিতূ সম্বন্ধ না" থাকায় এবং আধর্ব্রণিক দিগের একাগ্রির সহিত তাহার 
বন্ধ থাকায় উহা আধর্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, & বেদীধ্যয়ন 
(বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকার এ ধর্মটী তদখিকারেই নিয়মিত । অত এব, 
বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব পক্ষই অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্িত। | 

৮. 
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দর্শয়তি চ॥ 88 
দর্শয়তি চ বেদোইপি বিন্যেকত্বং সর্বববেদীস্তেতু বেট্যৈ 

কত্বোপদেশীৎ “সর্বের বেদ যৎপদমামনস্তি ইতি । “তখৈত- 
মেব বহবূচা মহত্যুকৃথে মীমাংসস্ত এতমগ্নীবাধবর্ষব এতং মহা" 
ব্রতে ছন্দোগাঃ ইতি। তথা শহস্ভয়ং বজ্তুমুদ্যতমূ ইতি 
কাঠকে চ। উত্তস্বেশ্বরগুণস্য ভয়হেতৃত্বস্য তৈত্তিরীয়কে 
ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শে দৃশ্টাতে 'যদা হোবৈষ এতস্সি্ 
দরমস্তরং কুরুতে অথ তম্ত ভয়ং ভবতি তত্বেবাভয়ং বিছুযো: 
মন্বানস্য” ইতি । তথ! বাঁজসনেয়কে গ্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্ 

ভূয়োতুয়ে! বিদ্কত্বস্ত বেদদর্শনাৎ। যত্রাপি সগুগত্রক্মবিদ্যানাং ন সাকা 
দ্বেদ একত্বমাহ তাসামপি ততপ্রায়পঠিতানাং তদ্দিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমের। 
তথাসগ্রযথায়ে লিখিতং দৃষ্টা ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি। যচ্চ কাঠকাদি- 

বেদও বিদ্যার এবসত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা--“সমুদায় বেদ দে 
গ্রাপ্যকে বলেন।” এই শ্রুতিতে বলা! হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই মর্ষ 
বেদাস্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্ত। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, সুতরাং 
উপাঁসনাও এক। উপালনা ও বিদ্যা সমান কথা। একত্ব বোধক 
বেদান্তরও আছে, তাহ! এই--খণ্েদীরা মহৎ উকৃথে (উক্থ-এক 
প্রকার উপাসনা) ইহাকেই চিন্তা করেন, যকুর্কেদীরা যাহা! করেন তাহাও 
ইনি এবং সামবেদীরাও মহাত্রতে ইহাকেই পুজা করেন।” “ইনি ভো- 
জ্রের উদ্যত বজ্ত মহস্তয়।” ঈশ্বরের এই লোকতয়হেতুত্ব গুণ তৈত্বিরীয 
উপনিষর্দে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্ট ( অনুসন্ধিত) হইতে দেখা যায। 
যথা--“এই নর যদ্দি এই অদ্বয় ব্রন্ধে অন্নমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন কে 
অর্থাৎ ইহীকে আত্মভিন্ন বলিয়। জানে, তাহ! হইলে তাহার তন্িবন্ধন-মংসার 
ভয় হয়। কিন্ত যিনি বিদ্বান, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয়। 

[ তথা! বাজ.'সিদ্ধিঃ ] যে বৈশ্বীনর-বিদ্য! য্ুর্কেদ ব্রাঙ্মণে (বৃহ্দারণাক 

উপনিষদে) “ইনি প্রাদেশগ্রমিত” ইতাদি গ্রকারে অভিহিত হইয়াছে 
চ984757582867-89425 চিরনি রি? 

* দর্শঘতি বিদোকত্বং বেদোহলীতি পুরপীয়ম।--বেদও বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনার এব 

প্রদর্শন করিয়াছেন। 



সু, ] “তাঁমতী”*্টীকাধিত-শাঙ্করভাঁষা-সহিতম্। ১৯৫ 

বেশ্বানরস্ত ছান্দোগ্যে সিদ্ধবূপাদানং ঘন্ত্বেতমেবং প্রাদেশ- 
যাত্রমভিবিমানমাজ্বানং বৈশ্বীনরমুপান্তে ইতি | তথাঁচ সর্বব- 
বেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনান্াত্র বিহিতানামুক্থাদীনামন্যাত্রোপাঁন- 

মাখ্যয়োপাসনাভেদ ইতি। তাযুক্তস। এত! ছি পৌরুষেয়াঃ সমাধ্যাঃ 
কঁঠকাদিগ্রবচনযোগাৎ তাসাং শাখানাং ন তুপাঁসনাঁনাম। ন হেতাঃ 
কঠাদিভিঃ প্রোক্তাঃ। ন চ কঠাদ্যনুষ্ঠানমাসামিতরানুষ্ঠানেভ্যে। বিশেষ্যতে। 
7 চ কঠপ্রোক্ততানিমিত্তমাত্রেণ গ্রস্থে প্রবৃত্তৌ তদ্যোগাচ্চ কথঞ্িল্নক্ষণয়ো- 
[নান প্রবৃত্বৌ সন্তবস্্ামুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শক্যং কল্পয়িতুম্। নচ 
চতেদীভেদৌ জঞানভেদাভেদপ্রযৌজকৌ । মা ভূদ্যুখাম্বমাসামভেদাজ্জ্ঞানানা- 
মকশাখাগতানামৈক্যম্। কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈতাঃ সমাথ্যাঃ কঠা- 
দত্যং প্রাক নাসন্লিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদে নাসীদিদানীং চান্তীতি দুর্ঘট- 
[াপদ্যেত। তন্মান্ন সমাখ্যাতে। ভেদ্ঃ। অভ্যাদোইপি নাত্র ভেদক:ঃ। যুক্তং 
দেকশাখাগতো যজত্যভ্যাসঃ সমিদাঁদীনাং ভেদক ইতি। তত্র হি বিধি- 
[মৌংসর্সিকমজ্ঞাতজাপনম্রবৃত্প্রবর্তনঞ্ কুপ্যেয়াতাম্। শাখান্তরে ত্বধ্যে- 
গুরুষভেদাদেকত্বেহপি নৌৎসর্ণিকবিধিত্বব্যাকোপ ইতি। অশক্তিরপি ন 
ভদহেতুঃ। স্বাধ্যায়োইধ্যেতব্য ইতি স্বশাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ। ততশ্চ 
খান্তরীয়ানর্থানন্তেত্যন্তদ্বিধেভ্যোইহধিগম্যোপসংহরিষ্যতি। সমাপ্তিশ্িক- 
্নপি ততসন্বদ্ধিনি সমাপ্তে তন্ত ব্যপদিষ্ততে | যথাধব্ধ্যবে কর্মণি জ্যোতি- 
টামন্ত সমাপ্তিং ব্যপদিশন্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি। তক্মাৎ সমাপ্তি- 
ভদোইপি ন সাধনমুপাঁসনাভেদস্ত । তদেবমসতি বাঁধকে চোদনাদ্যবিশে- 
 সর্ধবেদাস্তপ্রত্যয়ানি কর্মীণি তানি তান্সেবেতি সিদ্ধমূ। 

ই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অন্বাঁদভাঁবে কথিত হইতে দেখা যায়। 
1-“যে উপাসক এই. প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসন| 
রে” ইত্যাদি। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দো- 
ঢযাক্ত বৈশ্বানর উপামনা একই উপাসনা । সেই সেই বেদান্তে উক্থাদি 
পাঁদনার বিধান প্রতীত হইলেও তততিন্ন বেদান্তে যে পুনর্লার সেই সেই 
াপনার গ্রহণ দেখা যার, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদি হইতেছে যে, 
ক বেদাস্তের অতিহিত উপাসনাই অন্য বেদান্ত গৃহীত বা কথিত হইয়াছে । 
হেতু অধিকাংশ উপাসনাই এরূপ অর্থাৎ উপাসনার একত্ব দেখাইবার 
প্রায়ে একই উপাসনা ছই তিন্ বেদাস্তে কথিত »সেই হেতু গ্রায়ো- 
নন্ঠায়ে (গ্রায়োদর্শনন্যায় "আধিক্য ৃষ্ট হইলে যাহাঁব আধিক্য তাহার 

২৫ 



১৯৬ য্যৌস্বদর্শনম্। [ ৩অ, ৩ 

 বিধানায়োপাদানাৎ প্রায়োদর্শনন্যায়েনোপাঁসনানামপি সর্ 
বেদাস্তপ্রত্যয়ত্বসিদ্ধি; ॥ ৪ | 

উপমংহারোইর্ঘাভেদাদিথিশেষবৎ 
অমানে চ॥ ৫॥% 
ইদং প্রয়োজন সৃত্রম্। 

স্থিতে চৈবং সর্বববেদাস্তপ্রত্যয়ত্বে বিজ্ঞানানামন্যাত্রো? 
তাঁনাং বিজ্ঞানগুণানামন্যাত্রীপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহাঁঢ 
ভবতি। অর্থাভেদাৎ | য এব হি তেষাঁং গুণানামেকত্রা€ 

কঞ্চিদবিশেষমাশঙ্ক্য পূর্বতন্ত্রগ্রসাধিতম্। 
বক্ষ্যমাণার্থসিদ্ধযর্থমর্থমাহ ম্ম হত্রকৎ॥ 

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধার্থং হথত্রমূ। 
অত্রেদমাশশঙ্কতে। ভবতু র্বশীখাপ্রত্যয়মেকত বিজ্ঞানং তথাপি শখ 

স্তরোক্তানাং তানঙ্গান্তরাণাং ন শাখাস্তরোক্তে তশ্সিনুপংহারোভবিতুম্ 
তন্তৈক্ত কর্মাণো। ফাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকন্তাৎ শাখায়াং বিহিতং তাবন্মারে 
বোপকারসিদ্ধেরধিকাঁনপেক্ষণীৎ। অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়েত ন 

বিধান, এরূপ যুক্তি) সমুদয় উপাদনারই সর্ববেদাস্ত-প্রত্যয়ত। নি 
হ্য়। 

বিজ্ঞানগণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সর্ধবেদাত্তপ্রত্যয়ত! কথিত গ্রা 
সিদ্ধ হইলে কাযেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবাবে 
অঙ্গের ব! ধর্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্ধ 

 সংখহ আপন! হইতেই সিদ্ধ হয়। কেনন1 সেইবূপেই অর্থের (অর্থ 
উপারনারূপ বস্তু) অভেদসিদ্ধি হইয়া থাঁকে। অর্থাৎ উপাসনার এব 
হসিদ্ধ হয়।[য এব...মিহাপি] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অক্গটা « 

* উপসংহারঃ একাঙগীকরণং তচ্চ বিদ্যেক্যবিচারস্য ফলম্। অথীতেদাৎ বিদ্যায়া অগে 

ধক্যাদ্ধেতোরিতি যাবং। সমানে বিজ্ঞ।নে সমামায়াং বিদ্যায়াং বিধিশেষবহূপদংহারে ্ত 

দ্বাস্তোক্তবিজ্ঞানধর্মাণামেকন্যোপাননস্যাঙ্গত্েনোপসংগ্রহং ভবতীতি হৃত্াঙ্ষরাথঃ।-0 

ঘত গুলি উপাসনা কথিত আছে সে সকলের প্রত্যেকটীই প্রত্যেক বেদাস্ত্ের অভিমত। গ' 
এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদাস্তেও সেই উপাঁসন1। এই দিদ্ধাত্তের অন্য এক ফর 
যে সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্মগুলি উপাসনার এত বিধায় উপদংহার্ধ্য অর্াং 

সেই উপাসনায় যোঁজনীয়। যেন পূ্ববসীমাংসায় বিধিবৌধিত কর্ের এঁক্য থাবিবে 
জঙ্গেরও এক নাধন কর! হয়, বেদান্তোক উপামনা সন্বদ্ধেও সেইরূপ জানিবে। 



সু) ] "ভামতী*-টাকান্িত-পাঙ্করভাষ্য-সহিতমূ। ১৯৭ 

বিশিষটবিজ্ঞানোপকারঃ স এবান্যত্রাপি। উতযত্রীপি হি 
তদেবৈকং বিজ্ঞানমৃ। তন্মাহুপসংহারঃ| বিধিশেষবত_যথা 
বিধিশেষাণামগিহোত্রাদিধন্মাণাং তদেবৈকমগিহোত্রাদি কর্ম 
র্বত্রেত্যর্থাতেদাছুপসংহার এবমিহাঁপি। যদিহি বিজ্ঞান- 
ভেদোভবেৎ ততো! বিজ্ঞানান্তরনিবদ্ধত্বাদ্গুণানাং প্রকৃতি- 
বিকৃতিভাবাভাবাচ্চ ন স্যাঁঢুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু 

বহিতম্। ত্মাৎ যথা নৈমিত্তিকং কর্ম সকলাঙ্ষবদ্ধিহিতমপ্যশক্কৌ যাবচ্ছক্য- 
গমনুষ্ঠাতুং তাবন্মাত্রাঙগজন্তেনোপকারেণোপক্কতং ভবত্যেবমিহীপ্য্গাস্তরা- 
বধানাদেৰ ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে । সর্বাত্রৈকত্বে কন্মণঃ স্থিতে গৃহমে- 

|য়ন্তায়েন নোপকারাবচ্ছেদে। যুজ্যতে | ন' হি তেব কর্ম সৎ তদক্ষমপেক্ষতে 
[পেক্ষতে চেতি যুজ্যতে। নৈমিত্বিকে তু নিমিত্বানুরোধাদবস্তকর্তব্যে 
র্বাঙ্গোপসংহারস্ত সদাতনত্বীসন্তবাদুপকারাবচ্ছেদঃ কল্প্যুতে। প্রকতোপ- 
চারপিণ্ে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ। গৃহমেধীয়ে২প্যুপকারাবচ্ছেদঃ 
ঠাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়াঙ্গবিধানং তানি বিধত্তে নেতরাণি পরিসঞ্টে। 

[বদান্তে উপামনার উপকারক, অন্ত বেদাস্তোক্ত তন্নামক উপাদনাতেও 
সৈই অঙ্গটা তদমুরূপ উপকারক সুতরাং তাহা তাঁহাতেও যৌজনীয়। অতএব, 
রঃ বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা ),একই বিজ্ঞান এবং দেই কারণেই 

এক বেদীস্তোক্ত উপাসনাঙ্গের অন্যত্রোক্ত উপাসনার উপসংহার ব! সংগ্রহ 
ইয়া থাকে) পূর্বরমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের ( বিধেয় পদার্থের গুণের বা 

অঙ্গের) একত্র সংগ্রহণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জাঁনিবে। অগ্রিহোত্রাদি 
যাগ বিধিবোধিত, তাঁহার ধর্ম বা অঙ্গ বিতিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে 
কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এক বলিয়া সে সকল অঙ্গিহোত্রাি 
বর্ষের অঙ্গরূপে যৌজিত হইয়া থাকে। ভদৃষ্টান্তে বেদান্তেও এক উপাসনার 
একস্থানের ধর্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। [যদি-..ভবিষ্যতি] 
বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা- 
দিনা মন্বন্ধীয় গুণ-সমৃহের প্রক্কৃতি-বিকৃতিভাঁব অভাবে * উপসংহার হইতে 
পারে না। ন্তরাং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার ) ধক্য 
55552825524 

ৃ * প্রকৃতিস্প্রথম উপদিষ্ট। বিকৃতি স্প্রকৃতিমূলক উপদেশ । অগ্নিহোত্র যাগ গ্রথম 
উপনিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি। অস্থান্ত বাগ তাহার বিকৃতি। যে স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব 
ধাকে সেই স্থলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি যাগে নীত্ব হইতে পারে। 

১ 



১৯৮ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ৩অ, গা 

নৈবমিতি। অস্যৈব চ গ্রয়োজনসৃত্রস্ত প্রপঞ্চ; সর্ববাতেদাদি 
* ত্যারভ্য ভবিষ্যতি ॥ £॥ 

অন্যথাত্বং শববাদিতি চেন্নাবিশেষাঁৎ ॥ ৬।% 
বাজসনেয়কে “তে হ দেবা উচুহ্্াস্থরান্ যজ্ঞ উদ্গীেনা 

ইত্যয়ামেতি | তে হ বাঁচমৃতুত্্ং ন উদগায়েতি। তথা/_-ইডি 

ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকগ্রাপ্তে আজ্যভাগবত্তম্মাত্রবিধানম্। তম্মাত্বক়ে 

কর্ণাং সর্বান্ননঙ্গম ওৎসগিকোহ্সতি বলবতি বাধকে নাপবদিতুং যু 
ইতি। 

য়া দ্িগ্রকারাঃ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চান্ুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেব 
জ্যায়স! অঙ্গুরাঃ। শান্ত্জনয সাত্বিক্যা বুদ্ধ! সম্পন্ন! দেবান্তে হি দীব্যস্ত ইতি 
দেবাঃ শাস্্যুক্্যপরিকল্পিতমতয়ঃ| তামসবৃত্তিপ্রধানা অস্ুরীঃ। অস্থি: 

থাঁকাতেই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বেদা 
এক নামক উপাসনা কথিত আছে, সেই এক নামক উপাঁমন 
বেদাস্তভেদ থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদীস্তে একট 
উপাসনা! কি তন্নামক বিভিন্ন উপাসনা, (বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাগ্রি উপ. 
সনা! কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও গপঞ্চাঞ্সি উপাঁপনা অভিহিত 
আঁছে। অতএব তন্নীমক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত? 

কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত?) এই বিচারের পর যে একট 
উপাঁদন! বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জন্য এই 
“উপসংহার” সুত্র বলা! হইল। পরে যে পর্ধাভেদাঁৎ ইত্যাদি হৃত্র বা 
হইবে সে গুলি এই স্বত্রেরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার (বিবরণ), স্বৃতরাং 
মে সকল স্থত্র পুনরুক্তিদোধাপ্বাত নহে। 

বাঁজলনেয়কে অর্থাৎ যুর্ষেদের ব্রাঙ্মণে আছে “সেই দেবতার 
গরম্পর বল! বলি করিল, আমরা যজ্তে ওঁদগীত্র বর্ষের দ্বারা অনুর 
দিগকে অতিক্রম করিব। অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা 

বক্তব্যমূ। কুতঃ? অবিশেষাৎ। তাবতৈব বিশেষেণ বিদ্যাভেদো ন ভবত্যবিশেষস্তাপি 
যহুতরস্য সত্বাং। অল্লরপতেদো ন বিদ্যৈকাবিরোধীতি ভাবঃ।-_যভুর্কেদের আঁরগাঃ 
্রাঙ্মণে ষে প্রণালীতে প্রাণোপসনা৷ বখিত, ছান্দোগো সে প্রক্তমে কথিত হয় মাই। দেই 
কারণে উভয় বেদান্ত বিভিন্ন উপাসনা, এ আশঙ্ক। করিও মা। কারণ, বু অংশে সমাদতা 

আছে, এবং বছ অংশে দমানত| থাকিলে অল্প বিশেষ (প্রতেদ) অনৈকোর কারণ হয় না। 



]  “্ভাষতী*.টাকাবিউ শাঙ্করভায্য-সহিতম। ১৯৯ 

রম্য বাঁগাদীন্ প্রাণানাহরপারাবিদত্বেন নি্দিত্বা মুখ্য- 
পরাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে “অথ হেমমাসন্যং প্রাণমৃচুত্বং ন উদগা- 
য়তি তথেতি তেত্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ ইতি। তথা 
চান্দোগ্যেহপি তদ্বদ্দেবা। উদৃগীথমাজর্থরনেনৈনানভিভবি- 
যামঃ ইতি প্রক্রম্যেতরান্ প্রাানাস্থরপাগ্বিদ্বত্থেন নিন্দিতব 
চখৈব মুখ্যগ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্ঠতে “অথ হয এবায়ং মুখ্যঃ 
াস্তমুদ্গীথমুপা সাঁঞচক্রিরে? ইতি । উত্যন্্রাপি চ প্রাণপ্রশং- 
ণৈরনিন্তরিয়ৈরগৃহীতৈস্তেযু তেষু বিষয়েষু রমস্ত ইত্যন্থরাঃ। অত এব তে 
ায়াংসো যতোহমী তত্জ্ঞানবস্তঃ কানীনদাস্ত দেবাঃ । অজ্তানপূর্বকত্বাতততব- 
নন্ত। শ্রীণন্ত প্রজাপতেঃ সাবিকবৃত্বণত্তবস্তামসবৃত্যভিভবঃ কদাচিৎ । 
দাচিত্বামসবৃত্ত শৃন্তবৌইভিতবশ্চ সাব্বিক্যা বৃত্তেঃ | সেয়ং স্পর্দা। তে হ দেবা 
চঃ। হস্তাজুরান্ যক্ত উদগীথেনাত্যয়াম অস্থ্রাঁন্ জয়ামাশ্সিন্নীভিচারিকে যজ্ঞে 
'গীথলক্ষণসামভজ্যুগলক্ষিতেনৌগগাত্রেণ কর্ধণেতি। তে হ বাচমূচুরিত্যা- 
না সন্দর্ভেণ বাক্প্রীণচক্ষঃশ্রোত্রমনসামানুরপাপ্মবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা অথ 
টমমা্ঘমান্তে ভবমাসন্যং মুখাস্তর্কিলস্থং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং 
বতামৃতুত্বন্ন উদগায়েতি। তথেত্যত্যুপগম্য তেত্যু এব প্রাণ উদদগায়ৎ তে 
রা বিছুরনেন প্রাণেনোদগাত্র! নোংম্মান্ দেব! অত্যেষ্যস্তীতি। তমভিদ্রত্য 
প্রনাইবিধ্যননস্থরাঃ। যথাশ্ানমৃত্ব। প্রাপ্য মুদ্বা লোষ্টো৷ বা বিধবংসত এবং 
ধ্বংসমানা বিষঞ্চোইস্ুরা বিনেত্ঃ। তদেতৎসজ্কিপ্যাহ__প্বাজসনেয়কে” 
তি। তথা ছান্দোগ্যেইপ্যেতদুক্তমিত্যাহ--“তথা ছান্দোগ্যেইগী”তি। বিষয়ং 

'র গুঁগাত্র কর্ণ কর।”* যূর্রাক্ষণ এইরূপে প্রস্তাবারস্ত করিয়া পরে 
কয প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আনুর-দৌষ-ছুষ্টতা দেখিয়া মে সকলকে 
ন্না করিলেন। পরে তৎকার্ধ্য যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্য 
কে গ্রহণ করিয়া বলিলেন “অনন্তর তাহারা এই মুখভব প্রাণকে 
খ্য গ্রাণকে ) বলিলেন, তুমি আমাদের গঁগাত্র কার্য কর। অনন্তর 
তিথাস্ত্' বলিল এবং সে দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চৈরবে গান করিতে 
গিল।” [তথ] ছান্বোগ্যে-..সায়তে ] ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক্ ধররূপ 
* মনের গাত্তিকবৃতি সকল দেবতা। রাজদী ও তামসী বৃত্তিনিচ অন্থর। উদ্গাত্র কর্ম 
[ং ওক্ারাদি প্রতীক অবনঙ্বনে নাম 'গান। যজূর্বেদে সম্পূর্ণ উদগীধকর্মকর্তা প্রাণই 
ম্যরূপে কথিত, কিন্ত ছান্দোগ্যে উদগীথের অবরব ওক্কার প্রাণজানে উপাসা। এইরূপ 
করণে দৃষ্টে আশঙ্কা হয, একই উপাসন| কি-না, পযন্ত সিদ্ধান্ত একই উপাসনা। | 



২৪ :. বেছাস্তদর্শনম্। [৩্অ,৩া, 

লয়] প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়াতে | তত্র সংশয়ঃ_কিছ 
বিদ্যাভেদঃ স্তাদাহোস্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি। কিস্তীবৎ প্রাপ্য 
পূর্ব্বেণ্যায়েন বিদ্যৈত্বমিতি। নম ন যুক্তং বিদ্যৈকা 
প্রক্রমভেদাৎ।'অন্যথ। হি প্রক্রমন্তে বাঁজসনেয়িনোহ্য 
ছন্দোগাঁঃ। ত্বং ন উদগায়' ইতি বাজসনেয়িন উদগীধ 
কর্তৃত্বেন প্রাণমামনস্তি, ছন্দোগা৷ উদগীথত্বেন তথুদগীথমুগ, 

দর্শয়িত1 বিমৃশতি “তত্র সংশয়”ইতি। পূর্বপক্ষং গৃহাতি “বিদ্যেকত্বমিতি' 
ূর্বপক্ষমাক্ষিপতি প্ন্থ ন যুক্তমিতি”। একত্রোদগীতৃত্বেনোচ্যত্বে এ 
একত্র চোগানতেন। ক্রিয়াকর্্োশ্ট স্কটো। ভেদ ইত্যর্থঃ। জমাধ। 

কথা আছে । যথা--“দেবতার! উদদগীথ অনুষ্ঠান করিলেন । তাহার! ভাবিকে 
মরা এই উদশীথের দ্বার] এই অস্থরদ্দিগকে অভিতব (জয়) করিব! 
ছান্দোগ্য ত্রাঙ্মণও এইরপ প্রক্রমের পর ইতর প্রীণ সমূহকে (ইস্া 
দিগকে) অন্থুরপাপন্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎ্পরে যতুর্রান্ণ 
হায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্ধয-ফরণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বট 
লেন--“এই যে মুখ্য গ্রাণ, ইনিই আমাদের উদগীথ ও উপাস্ত । প্র 
ধান কর, দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাথের প্রশংসা করা হইয়া 
নুতরাঁং নিশ্চয় হইতেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিদ্যার | গ্রাণোপায়না।। 
কথন। [তত্র...মানত্বাং] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত টা 
বেদীস্তোক্ত প্রাণোপাসন! ভিন্ন কি. অভিন্ন? পুর্বোক্ত যুক্তিতে গাজা 

যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে 
বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া, ভিশ্ন, তখন এক উপাসনা বলা অমুস্ধ 

বাজসনের়ীর! এক প্রকারে প্রস্তাবারন্ত্র করিয়াছেন, ছান্দোগ্যের! তার ঘঃ 

প্রকার বলিয়াছেন । প্রকারভেদ থাকায় উহা! এক হইবার নিতান্ত অন 
যুক্ত। বাজধনেয়ীরা “তুমি আমাদের উদগীথ কাধধ্য কর” এইরপে প্রাণ 
উদণীথ-কার্যের কর্তা বলিয়াছেন পরন্ত ছনোৌগের| বলিয়াছেন “প্রাণ 

উদীথ ও উপাস্ত”। যখন উহ! এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই ৩৫ 
এক উপাসন। বল! কদাপি সঙ্গত. নহে। যি কেহ: এরূপ বলেন, ৫ 

তাহাদের প্রতি গ্রত্যুত্বর এই যে, প্ররপ কীর্ন দৌষীবহ নহে। £ 
যংকিঞিৎ বিন্যাস ভেদ দ্বারা বা! বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার এ 
নষ্ট হয় না। কেননা, উহার বহু অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একর 
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ক্রি র ইতি | তৎকথং বিদ্যৈকত্বং স্তাদিতি চে । নৈষ 
£। ন হোতাবতা বিশেষেণ বিদ্যেকত্বমপগচ্ছত্যবিশেষ 

্যাইপি বহুতরস্ত প্রতীয়মানত্বাৎ| তখ| হি দেবানুরসংগ্রা- 
মোপত্রমত্বং অহৃরাত্যয়াতিপ্রায় উদ্গীথোপন্যাোবাগাদিসন্কী- 

নং তমিন্দয়! মুখ্য প্রাণব্যপা শরয়ন্তদীরধ্যাচ্চান্তরবিধ্বংসনমশ্ম- 

মল্লো্রনিদর্শনেনেত্যেবং 'বহবোহর্থ উভয়ত্রাপ্যবিশিষীঃ 

প্রতীয়ন্তে। বাজসনেয়কেহপি চোদগীথসামানাধিকরণ্যং 

প্রাণন্ত শ্রুতং এষ উ বা উদীথ? ইতি । তস্মাচ্ছান্দোগ্যে 

ইপি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যমূ| তম্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৬ ॥ 

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়ন্ত্রাদিবৎ ॥ ৭ ॥% 
চিগি7516777155575586257755788528 

নৈষ দোষ”ইতি । বহুতরক্ূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞ।য়মানং কিঞ্িললক্ষণয়। 

নতব্যং ন কেবলং শাখান্তরে ৷ একস্তামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতন্ন চ তত্র বিদ্যা- 
'তদ্ ইত্যাহ--“বাজসনেয়কেইপি চেশত। বন্ৃতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানান্ৃগ্রহায় 

চাঁমিত্যনেনাপি উদশীথাবয়বেন উদগীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূর্ববপক্ষঃ। 
88885848854 42টি? 
সাছে। [তথাহি.."বিদ্যৈকত্বমিতি ] দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা, অস্ুরাভিভব, 
টাণীথের উল্লেখ, বাগিক্রিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা, 
চাহারই সামর্থ্যে অন্ুরবিজয়, প্রস্তর-মৃত্তিক'-লোষ্ট্রের দৃষ্টাস্ত, এ সমস্তই 
টভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে। 
মগিচ, উদ্দাহৃত যঙুর্বেদ-বাক্য অন্ুমারে উদগীথকর্মকর্তা শ্রাপই উপান্ত 
ঘন সত্য) পরন্ত বেদের অন্ত বাক্যে প্রাণের ও উদগীথের (খ- 
বে ব্রন্মোপাসনার ) অভেদ শ্রবণও আছে। যথা-“এই প্রাণই উদ্গীথঃ 
ত্যাদি। ইহাতে বুঝিতে হইযে যে, এ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কর্মভাবে 
উদগীথের প্রয়োগ করিয়াছেন সুতরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্তৃত্বে পর্য্যবসান 
করা আবগ্তক। ফলিতার্থ এই ষে, প্রাণই উভয় বেদীস্তে উদগীথরূপে 
টপাস্ত, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপামনা অভিন্ন। 

* রৃহবিরুত্ধরূপভেদা্স বিদ্যেকামিতি মণসিকৃত্যাহ পূর্বপক্ষী ন বেতি। বা! বিকলপে। প্রক- 
পভেদাৎ উপক্রমভেদৎ ন বিদ্যৈক্মিতি যোজাম্। পরোবরীয়ত্দিবদিতি দৃষ্টান্তে।পন্যাসঃ। 
|র ইতি সকারাম্তমূ। পরশ্চামৌ। বরঃ| বরোধুত্র বরতরঃ। ইখং পরোবরীয়ানিত্যেকং 
দং অতো প্রযুকমন্তি। তখাচ যথা পরমাতবৃষাধ্যাসনাফ্যেঘপি গরোবরীয়ন্দিগুপবিশিষ্ট- 
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মা বিদ্যৈকত্বমত্র, হ্যায্যং) বিদ্যাভেদ এবাত্র ন্যাষা: 

কন্মাৎ। প্রকরণভেদাৎ। প্রক্রমতেদাদিত্যর্থ) | তথা হি-ই 
প্রক্রমভেদো দৃশ্ঠটতে | ছান্দোগ্যে তাবৎ ওমিত্যেতদক্ষরয় 
গীথমুগামীত' ইতি। এবমুদৃগীথাবয়বস্তোস্কারস্ত উপাস্থা 
্রস্তুত্য রসতমাদিগুণোঁপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা 'অথ খে 

 তন্তৈবাক্ষরত্ঠোপব্যাখ্যানং ভবতি' ইতি পুনরপি তমেবো! 
গীথাবয়বমোঙ্কারমনুর্তয দেবাহরাখ্যায়িকাদ্ধারেণ তং গ্রা 
ুদ্গীথমুপাসাঞ্ক্রিরে ইত্যাহ। তত্র হছ্যুদূগীথশব্দেন সব টিজালীএ5557288িরিসাটি ডি 2৬7755-5 

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেইপি উপক্রমভেদাত্দন্ছরোধেন চোঁপসংহারবর্ণনায 
কশ্মিন্ বাক্যে তন্তৈব চোদগীথস্ত পুনঃপুনঃ সন্কীর্ভনাৎ লক্ষণায়া্চ ছানো? 
রিটের রিটা 

পুনর্বার পূর্বপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যেহেতু পরতে 
বা আরন্তের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণৌপাসনার একত্ব বলা হা 
নহে। ভিন্নতা বলাই ন্াধ্য। এই প্রাণোপাসন! বিভিন্ন ক্রমে কি 
হইয়াছে। কিরূপ বিভিন্ন? তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্যে যেগ্রক্রমে. কধি 
আরণ্যকে সে প্রক্রমে কথিত নহে। স্থৃতরাং প্রক্রমের বা আরম্ত প্রকাণ 
বিভেদ থাকায় গ্রোক্ত উপাসনা অবশ্তই বিভিন্ন । [ ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ 
ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে “৬ এই অক্ষরকে উদশীথ জ্ঞানে উপাসন! বটি 
বেক।” এইন্নপে উদসীথের অবয়ব (এক অংশ) গুকারকে উপ! 
বলিয়া প্রস্তাবন! করিয়া রনতমত্বাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
(গকার পৃথিব্যাদির সারের সার এবং ওুঁকারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগণে 
আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন)। অনস্তর বলিয়াছে 
"এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা কর! হয়” ব্যাখ্যানের পর পুনর্বার দে 
উদগীথাবয়ব ওঁকারের অন্ুবর্তন (উত্থাপন বা আকর্ষণ ) করিয়া দেবানুরে 
গল্প বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন “যে প্রাণ সে-ই উদগীথ, দেবতার 
তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদশীথের উপাসনা করিল ।” [ ভত্র...গ্স্থানাস্তরম্, 
পাটা শাশাাশিীীীাাাী রাশির 

মুদগীধোগাসন মঙ্ষ্যাদিত্যগতহিরণামক্রতাদিখণবিশিষ্টোপগীখোপা সনাতিন্রং তথেতি' দঃ 
পদা ষরার্থঃ।--উপক্রমেয় অর্থাৎ জারম্তপ্রপলীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক ন্ 
বন্ধপ পরোবরীয়ন্বাদি গুণবিশিষ্ট উগীথ উপাসনা আদিত্যারদিগত হিরপ্যশকরত্বাদি গণ রং 

উস উপাসনা হইতে ভিন) মেইরপ। 



হ্,] "তামতী”টাকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম | ২৯৩ 

কিরভিপ্রেয়েত তন্তাশ্চ কর্তোদৃগাতত্থিক তত উপক্রমণ্চো- 
রুধ্যেত লক্ষণা চ প্রসজ্যেত। উপক্রমতন্ত্রণ চৈকম্সিন্ 
[ক্যে উপসংহারেণ ভবিতব্যমূ। তম্মাদত্র তাবছুদৃগীথাবয়বে 
কারে প্রাণদৃষ্টিরপদিশ্তে | বাজসনেয়কে তু উদরগীথ- 
বেণাবয়বগ্রহণকারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে_:্বং 
উদ্গায়েত্যপি তম্তাঃ কর্তোর্দগাতশ্থিক প্রাণত্বেন নিরূপ্যত 
তি প্রস্থানান্তরম। যদ্পি তত্রোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং 
ণস্ত তদপ্যুদ্গাতৃত্বেনৈব দিদর্শয়িষিতস্ত প্রাণস্ত সর্ববাত্মত্ব- 
তিপাদনার্ঘমিতি ন বিদ্যৈকত্বমাবহতি মকলভক্তিবিষয় এব 
তত্রাপুযুদ্গীথশব্দ ইতি বৈষম্যমূ। ন চ প্রাণস্যোদৃগাতৃত্ব- 
ন্তবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত। উদ্গীথভাববছুদৃগাতৃভাব- 
যাপাসনার্ঘত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ। প্রাণবীর্ষেযণৈব চোদৃগা- 
'সনেযকে প্রমাণাভ।বাৎ বিদ্যাভেদ ইতি রাদ্ধান্তঃ। গুকারস্তোপাস্তত্বং 
তা রদতমাদিগুণোপব্যাখ্যানমোঙ্কারস্ত । তথাহি--ভূতপৃথিব্যোষধিপুরুষ- 
প্ঝক্সায়াং পূর্বান্তোত্তরমুত্তরং রপতয়া সারতয়োক্তম্। ভেষাং সর্বেষাং 

নে যদি উদগীথ-শবষে সমুদয় ভক্তি (উদগীথের সকল অংশ ঝা সম্পূর্ণ 
ীথ)বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্তা উদগাতা খত্বিক হয়, তাহা 
ল প্রদর্শিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই ছুই দৌষ হয়। * উপসংহার 
২ প্রস্তাব সমাপ্তি উপক্রমেরই অন্ুরূপে হয়, তদ্বিরুদ্বরূপে হয় না। 
অনুসারে, বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদগীথাবয়ব গুঁকার প্রাপ-ৃষ্টিতে 
্ত কিন্তু বাঁজসনেয়, ত্রাঙ্মণে উদগীথ-শবে উদশীথাবয়ব ওঁকার গ্রহণ 
বার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদগীথের গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গাঁন 
। ইহা নিরূপিত হয়। সুতরাং বাছসনেয় ব্রাহ্মগোক্ত পথ ও ছানো- 
ক্ত গথ (প্রণালী) ভিন্ন। [যদপি...গায়ং ইতি] বাঁজসনেয় ব্রাহ্মণে 
[থের সহিত প্রাণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য) সাপ 

টি 7 সপ 

সাম গাঝ্ভক্তিক*ও স।প্ততক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয়। এখানে ভক্তিশবের 
শ অর্থাং গানের এক একটা পদ বাকলি। উদগগীথও এক প্রকার গান সুতরাং 
ও তক্তি বা পদ আছে। এই গানের গ্রথম পদ ওঁ । প্রথমেই ও অবলম্বনে উদগীথ-গান হইয়া থাকে। জে যে ধত্থিক অর্থাত যে পুরেছিত এ নকল গান করে, সে উদগাতা প্রসিদ্ধ। 

২৬ « 



২৪ বেদাস্তদশনম্। [ ৩অ, ও 

তৌদৃগাত্রং কর্ম করোতীতি নাস্ত্যসন্তবঃ | তথা চ ততৈ। 
শ্রাবিতং বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ ইতি । ন। 
বিবক্ষিতার্থভেদে গম্যমীনে বাঁক্যচ্ছায়ান্ুসারমাত্রেণ সমানার্ 
ত্বমধ্যবসাতুং যুক্তমূ। তথ! হত্্যুদয়বাঁক্যে পশুকামবাক্যে। 
ত্রেধ। তণুলান্ বিভজেৎ, পশুকামবাঁক্যে যে মধ্যমা 
্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমধ্টাকপালং কুর্ধ্যাৎ ইত্যাদি 
(েশসাম্যেইপুযুপক্রমভেদাদত্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োহধা 

রসতম-ওকার উক্তশ্ছান্দোগ্যে । “ন চ বিবঙ্ষিতার্থভেদ” ইতি । একে 
দগীথোদগাতাবাব্পান্তত্বেন বিবক্ষিতাঁবেকত্র তদব্য়ব ওক্কার ইতি। ৭ 

হত্যুদয়বাক্য”"ইতি | এবং হি শ্রাবতে_অপি বাএতং প্রজয়া। পশুভিরদ্য 
বর্দমতি অন্ত ভ্রাতব্যং যস্ত হবিনিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্ত্রম! অভ্যুদেতি স 

তওুলান্ বিভজেত যে মধ্যনীঃ স্থ্স্তানগ্রয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপাঁলং নি 

পেৎ যে স্থবিঠীস্তানিন্ড্ায় প্রদাত্রে দধংশ্চরং যে ক্গোদিষ্টান্তান্ বিষবে শি 

বিষ্টায় শৃতে চরুমিতি। তত্র সন্দেহঃ__কিং কাঁলাপরাধে যাগান্তরমিদং চোদা 

উত্ তেঘেব বশান্তু গ্রক্কতেষু কালাপরাধে নিমিত্তে দেবতাপনয় হা? 

এষ তাবদত্র বিষয়ঃ। অগাবান্তাধামেব দর্শকশ্খীর্থং বেদিক্রিয়াগ্রিপ্রণয়নজি 

কিন্ত তাহাতে প্র।ণের সর্বান্মত। ও গানকর্তৃহ্বমাত্র গ্রতিপাদিত হয়, 

কিছু প্রতিপাদিত হয় ন|। স্ুতবাং নে সামানাধিকরণ্যে উপাসনাব আঃ 

(ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনাই যে বাঁজধনের ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, এ? 

গৃহীত হইতে পাবে না। অন্ধ উপনিষদে সম্পূর্ণ উদগীথ-অর্থেই উদদীন 

গ্রয়োগ, শুকাররূপ ভঞ্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশবিশেষ অর্থে নহে। দুর 

ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে । যদি বল, গ্রার্ 

উদগাতৃত্ব অগন্তব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে?) অসম্ভব বর 

প্রাণের উদগাতৃস্ব অর্থ পরিত্যাজ্য । উপাননার জন্ত যেমন উদগীথভান 

বর্ণন, তেগনি, উপাসনার জন্যই এ গুগাহৃন্বের কথন । ইহার প্রত্যুষা 

বলিতে পারি, গার কর্ম প্রাণের দামর্যেই নির্বাহিত হয়, তামা 

গ্রীণকে অবনত উদ্গীথকর্তা (উদগাতা) বলা অন্তা্য বা অসম্ভব ন্ 

শ্রতিও রী কথা ধরস্থানেই বলিয়াছেন । যথা__“ঘেহেতু বাক্যের ও গর 

( গ্রাণকার্ধযাক্ষিত বাক্যের) দ্বার উদ্গান করিতেছে__” ইত্যাদি। | 

চ...বং] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদাস্তে অভিপ্রেতার্ঘ বা উ্দ 



হ,) “তাঁমতী”-টাকান্ছিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্ । ২৫ 

সিতঃ পশুকামবাক্যে তু যাঁগবিধিস্তথেহাপুযুপক্রমতেদাদ্ 
তাদিশ্চ যজমানদংস্কারঃ| দধ্যর্শ্চ দোহঃ। প্রতিপদি চ দর্শকর্মপ্রবৃত্তিরিত্য- 
টানক্রমন্তাবিকঃ। যন্ত তু ঘজমানত্য কুতশ্চিদ্ভ্রমনিবন্ধনাচ্চতুরদশ্তামেবা- 
বাস্ঠাবৃদ্ধৌ প্রৃত্ গ্রয়োগন্ত চন্ত্রমা অহ্াদীযতে ভত্লেদং শয়তে-যস্ত হবি- 
রুপ্তমিতি। তেন যজমানেনাভ্াদিতেনামাধান্তাামের নিমিত্তাধিকারং পরি- 
[প্য পুনস্তদহরেব বেছ্বাদ্ধরণাদি কর্ম কৃত্বা প্রতিপদি দর্শ; প্রবর্তয়িতব্যঃ | 
ঠাহাদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কর্ধীন্তরং দর্শাচ্চোদ্যত উত তশ্ির়ের দর্শ, 
[ণি পুর্বদেবতাপনয়নেন দেবতান্তরং বিধীয়ত ইন্তি। তত্র তবি9াগমাত্র- 
গাচ্চকবিধানসামর্থ্যাচ্চ কণ্রান্তরম্। যদি হি পূর্দেবভীভেযা হবীংষি 
উজেদিতি শ্রয়েত ততন্তান্ঠেব হবীংষি দেবতান্তারেণ যুজ্যনানানি ন কর্শা- 
₹ গমযিতুমহত্তি। কিন্তু প্রক্কতমের কর্ণ তদ্ধবিদ্ষমপনীতপূর্দেবতাকং 
নতান্তরযুক্তং স্তাং। অত্র পুনস্ত্রেধা তণুলান্ বিভজেদিতি হবিষ এব 
মাদিক্রমেণ বিভাগশ্রবণাধ। অনপনীত| হবিষি পূর্রদেরতা ইতি পূর্ন- 
[তাবরুদ্ধে হবিবি দেবতা ন্তরমলব্ধাবকাশং শনমাণং কর্ধান্তরমেব গোচর- 
| অপি চ প্রাপ্ডে পূর্বন্মিন্ কপ্ধণি দর্স্তগুলান।ং পসন্ত গুলানাঞ্চেক্রাদি- 
তাদকন্ধণ্চ বিধাতব্যঃ। চত্বপ্াত্র বিহি তং নাকী তদপি বিধাতবাম্। 
প্রান্তে কম্ষণযনেকগুণবিধানাং বাক্যং ভিদোত। বর্ধীশ্রং বপূর্বং 
যমেকেনৈৰ প্রযত্েনানেক শুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কর্ণাস্রমেব 
য়তে দশস্ত লুপাতে কালাপরাধাদিতি প্রাপ্ত উচতে.-ন বন্মান্তরম্। 
দেবতাতো হবিষী বিভাগপূর্বং নিমিত্তে দেবতান্তরবিধানাৎ। চর 
প্রাপ্তেঃ। ভবেদেতদেবং যদা ত্রেধা তগুলান্ খিভজেদদিতি তওুলানাং 
1 ব্ভাগবিধানপরমেতদ্বাক্যং স্তাঁদ্পি তু বাক্যান্তরপ্রাপ্তস্তগুলানাং ত্রেধা- দ্য বিউজেদিত্যেতাবদ্িধত্তে তত্র বাক্যান্তটালোচনযা পূর্বদেবতাত্য ইতি 
তে। ততুলানিতি ত্ববিবর্গিতং হবিরুভয়ত্ববং। তথা চ যে মধ্যমা 
দানি বাক্যাগ্তপনীতে পূর্ববদ্দেবতাসন্বন্ধে হবিষস্তত্মিন্নের কর্দমণি অপ্র- 
' দেবতান্তরননবন্ধং বিধাতুং শর্বন্তি। তথা চ দরব্যমুখেন প্রক্তমুখপ্রত্তয- 
ঠানাদ্দেবতান্তরসত্বন্ষেইপি ন কর্মীন্তরকল্লনা ভব্তুমর্থতি। ততশ্চ সমাপ্ডে- 
নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাধিকাঁরসিদ্ধার্থং তানের পুনঃ বন্মাণ্যনুষ্টেয়ানি । দধনি চরুমিঠি চকুসপ্তম্যর্থয়োধ্বধানং তয়োরপ্যথপ্রাপ্তত্বাৎ। প্রকৃতে 
শ্বণি ততুলপেষণপ্রথনং পুরোডাশপাকাদি দধিপরসী চ প্রাপ্তানি তত্রা- ০8858551218 
তখন আর বাঁকা ভাঁস অবলম্বনে তছুভয়ের সমানার্থতা নিশ্চয় 
ম্জ নহে। ইহার নিদর্শন পূর্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশু- 



০১০৪ বেদাস্তদর্শনম্। [৩অ, 

বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়স্্াদিবৎ। যথা পরমাত্মদৃষ্যধ্যাসম, 
ম্যেইপি--“আকাশো হেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং ॥ 
এয পরোবরীয়ান্ উদৃগীথঃ স এযোইহনন্তঃ ইতি পরোবরী 
স্বাদিগুণবিশিউমৃদ্গীথোগাসনমক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশশ্রত্া? 
গুণবিশিটোদ্গীথোপা সনাতন ন' চেতরেতরগুণোপম, 

ত্যুদয়নিমিত্তে দধিধুক্তানাম্পয়ো যুক্তানাঞ্চ তওুনানাং বিতজেদিতি বাধে 

পূর্বদেবভাপনরং কৃতী যে মধ্যমা ইত্যাদিভিব্বাক্যের্দেবতান্তরসম্বন্ধঃ ক 
ন চ প্রভৃতদধিপয়ঃপংসকৈরনৈ্ত গুৈঃ গুরোডাশক্তিযা সন্তবতীতি পুরো 
নিবৃতৌ ওদর্থন্ত প্রথনগ্তাপি নিবৃত্ভিরনিবৃততস্ত গাকোইপবাদভাবাৎ তথা টা 
প্রাপ্তশ্চোদ্যতে ৷ তবতু বাইনেকবাক্যকর্পনম্। প্রকুতাধিকারাবগমবা 
স্তাপি স্তাধ্যত্বাদিতি। তন্মাত্তদেবেদং কর্ম ন তু কর্ধান্তরমিতি সিদ্ধমূ। গ 
কামবাক্যে তপূর্বকর্্মবিধিরভ্যুদয়বাক্যপাকপ্যেইপি যং পণুকামঃ স্তাং দো 
মাবান্তায়ামিষ্টা! বৎসানপাকুর্ধ্যাৎ। যে স্থবিষ্ান্তানগ্রয়ে মনিমতেহষ্টাকগা? 
নির্বপেৎ। যে মধ্যমান্তান্ বিষণবে শিপিবিষ্টায় শুতে চরুম্। যে ক্ষোদদিটায 
নিন্ত্রায় এদাত্রে দধংশ্চরুমিতি। অত্র হি অমাবাস্তায়ামিষ্টেতি সাপে না 
পশুকামেষ্টিবিধানৎ নাত্র পূর্বস্ত কর্মণোইননুবৃত্ে্ধাগান্তরবিধিরিতি যুদ্ট 
পরোবরীয়ন্ত্াদিবৎ। যথোদ্গীথোপাসনাসাম্যেইপ্যাদিত্যগ তহিরণ্যশশরয়া 

কাম বাক্য। (সেখানে উপক্রগাদি অনুপারে এ ছুই বাক্যের বিবকষিত্া 
ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ার বিভিন্ন-কর্মাবোধর বলিয়া অবদাবিত £ 
যাছে) ঘথা“ততুল সকল তিন্ প্রকারে বিভাগ করিবেক।” 
অভ্যুদয় বাকোর অংশ । আর একটা বাক্য আছে তাহার নাম পণ্ডকামবা। 
তাহাতে এইরূপ আছে ।--“মধ্যম ভাগ লইয়। দাতৃত্বগুণবুক্ত অগ্নির উ 
অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক।” এ বাক্য পুক্ববাকামা 

হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূর্বাক্যে দেবতাপরিবর্তন হ্বীরূত (গৃ 
কর্ম বলিয়া অবধারিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি জী? 
হইয়াছে। * রূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ £৫ 
উচিত। অপিচ বেদীস্তেও উহার অনুরূপ নিদর্শন আছে। সে নি? 
পরোবরীয়্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি গুণ। [যথা...ঘিতি ]1”এ সকল অগে 

+ বেদে অমাবাস্তার দর্শযাগ ও পর্বিঘায় পৌর্মাস যাগ করিবার বিধান গা 
ভৎগ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, দৈবাং যদি অন্নাবান্ত। ভ্রমে চতুর্দশীতে দর্শযাগের অনু্ঠা 

হয়, স্বাহ। হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শযাগ অঙ্গহীন ও কান 



] "ভামতী”-টাকামিত-শাঙ্করতাফ্য-সহিতম্। ২০৭ 

[র একন্তামপি শাখায়াং,তদবচ্ছাখাস্তরস্থেক্প্যেবঞ্জাতীয়কেষু- 

[ীপনেষিতি ॥ ৭॥ 
১:০০ 

ধবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাত্ঃ 'পরোবরীয়ন্তগুণবিশিষ্টোদ্গীঞ্োপাসনা ভিন্ন 

বদিদিমপীতি। পরন্মাৎ পরশ্য বরাচ্চ নরীয়ানিতি পরোবরীয়ান্গীথ:ঃ 

বমাত্বরূপঃ সম্পন্নঃ। অত এবানস্তঃ পরগাত্মৃষ্টিমুদ্গীথে ভাবয়িতুমাকাশে। 

[টৈভ্যো ভৃতেভ্যো জ্যায়ানিত্যাকাশশবেন পরমাত্মানং নিদ্দিশতি। 
____ শী্ীীীী শী শীট টাটা হাঁ 

কান (ত্রহ্ধ) জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্ 

পর হইতেও পর এবং বর হইতেও বর। পরস্জ্যেষ্ঠ, বর-শ্রেষ্ঠ ) 
দণী্থ এবং সেই মেই উদ্গীথ অনন্ত।” এই বাক্যের দ্বারা পরো-। 

দী্বাদিগুণে এবং অন্য বাক্যে নেত্রাধিষ্টিত হিরণ্য্শ্রত্বাদিগুণে উদ্্- 

[থ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। পরস্ত উভয়ত্রই পরমাত্মদর্শনাধ্যাস সমান। 
মান হইলেও ছুই উপাসনা পৃথক, এক নহে। ইহা প্রদর্শিত দৃষ্ান্তে সিদ্ধা- 

॥ত হইয়াছে । এখানে ষেমন উক্ত বাক্যদ্বয় এক শাখা (বেদের এক 

[ভাগ ) স্থ হইলেও এ ছুই বিভিন্ন গুণের উপসংহার (একত্র সন্কলন) 
্ন নাই, অন্ত শাখাগত উপাসনান্তর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা জানিবে। 
1ৎপর্ধ্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয়। 

|বে দুষিত হওয়ায় যাগকর্তার শত্রবৃদ্ধি করে। এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে 
কটী প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বাকাটা এইরূপঃ--“দর্শদেবতা। অগ্র্যাদির 

দেশে হবিঃ (খ্বত, তঙুল, দধি ও ছুষ্ধ প্রভৃতি হোঁমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি 

র দর্শন হয় অর্থাৎ চতুদিণীতে অমাবাহ্য। ভ্রম হইয়| থাকে, তাহা হইলে সেই আয়োজন 

[হাকে পুক্রও পশু হইতে বিষুক্ত করে এবং শত্রবৃদ্ধি করায়। অতএব, (দোষশাস্তির 

যু) প্রস্তুত তগুলগুলিকে ছোট বড় মধাম তিন্ প্রকারে বিতক্ত করিয়! পণ্চাছুক্ত প্রকরে 

[ই মেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদ্িগকে দিবেক। মধ্যম ভাগ 

পাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট অগ্রিব উদ্দেশে, স্থুলভাগ দধি- 
শ্রিত করিয়া ইত্ত্রের উদ্দেশে এবং নুক্ষ্ষতাগ দুক্ধে চর প্রস্তুত করিয়! বিষুর উদ্দেশে 

ম করিবেক ।” এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভয় বাকা বলে এবং ইহার পূর্্বমীমাংসা সিদ্ধ 

দবাস্ত_এতদ্বাক্যোক্জ যাগ পৃথক্ যাগ লহে।' এ বাক্য দর্শকার্যে দেবতান্তর সম্বন্ধের 

(ধায়ক মাত্র। এ সঙ্গে আর একটা বাক্য আছে তাহা “যে পশুকামন। করিবে সে 

বাস্তায় যক্জ করিয়া! গোদৌহনার্থ বংস মোচন করিবেক” এইরপে আরব্ধ হইয়াছে, অব- 

পবে তাহা ঠিক & অভভযুদ্ব বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাই মীমাংসাশাস্তকার. 
জনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকানন। উপক্রমে পঠিত হওয়ায় অভ্যুদয় 

কোর সহিত পশুকামবাক্যের এব্বাক্তা হইবেক না; প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাকে অন্য 
ক পৃধক্ যাগের বিধান হইবেক । উল্লেখ সমান হইলে যে এক জিনিশ হয় তাহা হয় না, ইহ 
দেখাইবার জন্য হুত্রকীর ব্যাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিদর্শন্থ গ্রহণ বা! প্রদর্শন করিয়াছেন। 

ষ 



২০৮ বেদন্তদর্শনস্। [ ৩ম, গা 

নংজ্ঞাতশ্চেৎ তছুক্তমন্তি তদপি ॥ ৮॥% 
অথোচ্যেত সংজ্ৈকত্বাদ্বিদ্যেকত্বমন্তর ন্যা্যং উদ্গীথকি 

দ্যেত্যুতয়ন্রাপ্যেকা নংজ্জেতি, তদপি নোৌপপদ্যতে । উত্ত। 
ঘেতৎ ন বা প্রকরণভেদাৎ পুরোবরীয়স্্রাদিবদিতি | তদে। 
চাত্র ন্যাধ্যতরং শ্রুত্যক্ষরানুগতং হি তৎ। সংজ্ৰৈকত্ব 
শ্রত্যক্ষরবাহযুদ্গীথশবমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকি কৈর্বর্যবহর্ৃি 
রুপচর্ধ্যতে। অস্তি চৈতৎ সংজ্বৈকত্বং প্রসিদ্ধভেদেসগি 

্কটতরে তেদাবগমে সএজৈকত্বং নাভেদমাধনমন্তি্রসঙ্গাপাঁতাং 
অপিচ শ্রত্যক্ষরালোচনয়াঁভেদ গ্রত্যয়োহস্তরঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ। সংজ্ৈক্ব 

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের এঁক্য আছে, দে জন্যও উদাহত স্থলে বিদ্যা 
(উপাসনার) একত্ব। “উদ্গীথ-বিদ্যা” "নামটা উভয় বেদান্তে রমা 
অর্থাৎ একই, স্থৃতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ ক' 
উপপন্ন হইবে না। অর্থাৎ কেহই এ কথা সমর্থন করিতে পারক নহেন 
কেন? তাহা “ন বা প্রকরণভেদাং--” হৃত্রে বলা হইয়াছে। দেখা, 
যাহা বল! হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর ন্যাধা। কে, 
না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ। সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্ধের কহিবন্ী 
অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না। উভয় স্থলে নউদ্গীৎ' 
শবের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিরাই লোৌকে উপচারক্রমে তু 
ধজ্ঞার ব্যবহার করে; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞাব ব্যবহার অযথার্থ অথাং 

উপচারমাত্র। স্থৃতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্ধারি 
হইতে পারে না। পরোবরীয়স্তাদিগুণের উপামন! অক্ষিপুরুষ-উপামন 
হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তছুভয়কে উদ্গীথবিদ্যা বলে। অগ্নিহোত, 
দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত 
হইয়াছে বলিয়া এ তিনের কাঠক-নাম প্রচারিত দেখা যায়। (অতএব, 

* চেংযছ্াচোত--সংজ্ঞ।তঃ সংজ্ৈক্যাৎ বিদ্যেকামিতি তাদপি নোপপদাত ইতি যোজ. 
নীয়ম্। যতন্তছুত্তং তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভ্দোদিত্যান্ব। তদপি সংজ্রৈকাহেতুক 
বিদোকামপান্তি কচিৎ ন সর্ধত্রেতি শৃত্রতাৎপর্যাম।--সংজ্ঞা বা নম এক, তাই বনি 
উপাসনাও এক, এ কথা বলিতে পার না। কেন? তাহ! নবা ইত্যাদি শুত্রে বলা হইয়াছে 
দেখান হইয়াছে। সংজ্ঞার ইকো মংজ্বীর একা দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা সার্ক 
নহে। তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে স্বীকৃত হয়। 
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গরোবরীয়ন্ত্ীছ্যপাঁসনেষূদ্গীথবিদ্যেতি । তথা প্রসিঞ্ধতেদা- 

মপ্যনলিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রস্থপরিপঠিতানাং 
চাঠকসংজ্ৈকত্বং দৃশ্যতে তথেহাপি ভবিষ্যতি | ত্র তু নাস্তি 
শ্চিদেবগ্তীতীয়কো। ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্রৈকত্বাদ্িদ্যৈ- 
ত্বং যথ। সন্বর্গবিদ্যাদিষু ॥ ৮॥ ,: | 

ব্যাণ্ডেশ্চ সমঞ্জীনম্ ॥ ৯1৯ 
ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাঁপীত। ইত্যত্রাঁক্ষরোদ্খীথশ- 

নয়োঃ সামানাধিকরণ্যে শ্রায়মাণেহধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশে- 
ণপক্ষাণাং প্রতিভানাৎ কতমোহত্র পক্ষে শ্যাষ্যঃ স্তাদিতি 

বচারঃ। তত্রাধ্যাসে! নাম দ্য়োর্ধস্তনোৌরনিবরিতায়ামেবান্া- 

'তিবাহৃতয়! বহিরঙ্গঞ্চ পৌরুষেয়তয়া সাঁপেক্ষঞ্চ। তক্মাদৃদুর্বলং নাভেদ- 
[ধনাযালমিতি। 

“অধ্যামে। নামেগতি। গৌণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ। যথা মাণবকেহনিবৃত্তায়া- 
[ব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তৌ সিংহবৃদ্ধিব্যপদেশবুন্তিঃ সিংহোমাণবক ইতি । 
বং প্রতিমাযাং বাস্থুদেববুদ্ধির্নাসি চ ত্রহ্গবুদ্ধিস্তথোষ্কার উদগীথবুদ্ধিব্যপদেশা- 
৮ পপ পপ পাপ াশতি 

তভ্া বা নাম একরূপ হইলেই যে তদ্বলে সর্বত্রই সংচ্তীর বা নামীর একত্ব 
্ণীত হয়, তাহা হয় না) যত্রতু...দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে 
নই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যাডেদ হয়। যেমন সন্বর্গবিদ্যা (তন্নামক 
গাঁলন। ) স্থলে হইয়াছে । 

“গু ইহা অক্ষর ও উদ্গীথ, ইহার উপাসনা করিবেক |” এই শ্রুতিতে 
৷ অক্ষরের ও উদ্গীথের লামানাধিকরণ্য (তুল্যার্থতা ) শ্রুত হইতেছে। 
মানাধিকরণ্যের দ্বারা অধ্যান, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষ- 
টষ্টয়ের অশ্মতম গৃহীত হইতে পারে বটে? কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ 
[ধিক ন্যায্য তাহার মীমাংসা করা আবশ্তক। [ তত্রাধ্যাসো...বুদ্ধিরিতি ] 

* চত্তর্থে। “ও ইত্যক্ষরং উদৃগীথং_-* ইত্যত্রোক্ষরোদগীথযেঃ সামানাধিকরণা শ্রবণৎ 
ধান।পবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণং প্রতিভানে তত্র কতমঃ পক্ষ: সাধীর়ানিতি বিচারণায়াং তু- 
দস্থানূনবেশনীয়-চ-শকেন অধ্যাসদিত্রয়ং সাবদ্যত্বেন ব্যাবর্তা বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত 
ত ভাবঃ। ব্যাপ্তেহেতোরোমিত্যস্যোদ্পীথমিত্যেছিশেষণমেব সমঞ্জসং নিরবদাং কল্পন।লাখ- 
দিতাক্ষরযেজন। ।--"ও এই অক্ষর উদ্গীথ” এই বাক্যে অধা।স, অপবাদ, একত্ব অর্থাং 
তেদ ও বিশেষণ। এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে। তক্ধ্যে প্রথমোক্ত তিন্ 

৮ 
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তরবুদ্ধাবন্যতরবৃদ্ধিরধ্যস্যাতে । যন্মিন্নিতরবুদ্ধিরধ্যস্যাতেইমুরব্ 
এব তন্রিংস্তঘ দ্ধরধ্য্তেতরবৃদ্ধাবপি। যথা নানি ত্রদ্ধাবু 
বধ্যস্তায়ামপ্যনুবর্তভত এব নামবুদ্ির্ন ত্দ্নবুদ্ধযা নিবর্ত্যতে 
যথা ব! রতিমাদিযু বিষাদ এবমিহাপ্যক্ষরে উ 
গীথবুদ্ধিরধ্যস্তোত উদগ্গীথে বাহক্ষরবুদ্ধিরিতি । অপবাট 
নাম ঘত্র কন্মিংশ্চিদ্বস্তনি পূর্ববনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধোৌ নিশি 
তায়াং পশ্চাছুপজায়মান। যথার্থ বুদ্ধিঃ পূর্ববনিবিষীয়া মিথা 
বুদ্ধেনিবর্তিক! ভবতি। যথা দেহেব্্রিয়ঙ্যাতে আত্মবুদ্ধিরা; 
স্যোবাত্ববুদ্ধয| পশ্চান্তীবিন্যা। তিত্বমসি” ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ 
নিবর্ত্যতে। যথ| | দিগৃত্রাস্তিবুদ্ির্দিগ্যাথার্যবুদ্ধ্যা নি 

বিতি অপবাদৈকতমূ। বিশেষণানি চোক্তানি। একার্থেহপি চ শব 
প্রয়োগো দৃহীতে। যথ৷ বৈশ্বদেব্যামিক্ষা | বিজ্ঞানমানন্দম। ব্যাখ্যায় 

সা পাস্পোপিকিপপপীপিশি পিসি পাশা ৮০ পা 

অনেক স্থলে ছুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত: 
না অথচ. একে আর জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে । যাহাতে অ; 
প্রকারের জ্ঞান আরঢ় করান হয় এবং সেই আরটজ্ঞানের সঙ্গে য 
সেবস্তর জ্ঞান অনুবন্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বন্ততে তাদৃশ আদ 
পিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায় সংজ্কিত। এই অধ্যাস-লক্ষণটা অল্প কথা 
বলিতে হইলে “বুদ্ধিপূর্বক ব| জ্ঞানপূর্ধক এক পদার্থে অপর পদার্থে 
অভেদ চিন্ত| করার নাম অধ্যাস” এইরূপ বলাই সঙ্গত। যেমন “নাম বর 
ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রক্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত (স্থাপন ) করিলেও বর্ধ্ু 
নাম বুদ্ধির অন্থুবর্তন নিষেধ করে না। অর্থাৎ নাম জ্ঞান লুপ্ত হয় না অথ 
তাহাতে ্রহ্বুদ্ধি স্থির থাকে । ইহাঁর নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া! জানা অর্থ 
নামোপাসনা করা । 'নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন ।,গ্রতিমা 

ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্টাদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস | এতন্নিদর্শনানুদার 
ও অক্ষরে উদ্গীথের অধ্যাস? কি উদ্গীথে ও অক্ষরের অধ্যাদ 
(বুদ্ধিপূর্বক অতেদ জান জন্মান?) তাহা বিচার্য্য। [ অপকাঁদো...বধি 
অপবাদ কি, তাহাঁও বলিতেছি। কোন এক পদার্থে পূর্বস্থাপিত মিা 

প্রকার সমগ্জস অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। ব্যাব্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সঙ্গত হয়। ফরিতার্ঘ 
ওক্কারে প্রাণ দৃষ্টি বিধানার্ঘ উ উদগীখ শব্দ বিশেষণরপে প্রযুক্ত হইয়াছে এই অর্থই পরী 
ও বলত হয়| (ভাব্যানুবাদ দেখ)। 
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তে। এবমিহীপ্যক্ষরবৃদ্ধ্যোদ্গীথবুদ্ধি্মিবর্তেতঞ্উদ্গীবৃদ্ধযা 
হক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বস্ক্ষরোদূগীথশব্বয়োরনতিরিক্তার্থবৃত্তি- 
[॥ যথা দ্িজোভমো ব্রাহ্মণো৷ ভূমিদেব ইতি । বিশেষণং 
 সর্বববেদব্যাপিনঃ ওমিত্যেতস্থাক্ষরস্ত গ্রহ্ণপ্রসঙ্গে ওঁদ- 
ত্রবিষয়স্য সমর্পণমূ | ধথা নীলং যছ্ুতৎপলং তদানয়েতি। 
পাশা 

[নাণামপি পহুপ্রয়োগো যথ। পি্ধুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি। বিশু- 
পপর 

পপ পাশ ৮ শ্সপেপসপসীনস সপোন ৯ম পা 
ল্ 

[ দৃট়ীভৃত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জান জন্মিয়া পূর্বনিবিষ্ট 
যাঙ্ঞানকে বিদুরিত বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ 
যা গণ্য। এই অপবাদের অন্য নী “বাঁধ” । এখন এই দেহে- 
1দিমংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্বমস্তারদি'বাক্যের, 

| ও তদর্থের মনন নির্দিধ্যাসনের পব ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে 
আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্বাধি্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত 

বিনষ্ট করিবেক, করিলে ইহার বাধ বা অপবাদ স্ুসম্পন্ন হইবেক। 
সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণ আছে। যেমন দিকৃতত্ব সাক্ষাৎকার 
ল দিগ্ভ্রান্তির বাঁধ বা অপবাদ হয় তেমনি। এতন্িদর্শনানসারে 
ীবিত ও অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়। পূর্ধবপ্রথিত উদ্গীথ বুদ্ধি 
রণীয়? কি উদ্গীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত অক্ষরবুদ্ধি 
ধধনীয়? এরূপ বিচাঁরও হইতে পারে। [ একত্বত্ব..সীতেতি ] একত্ব- 
'র অর্থ বাস্তবাভেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদ্গীথ এই ছুএর অর্থ 
উদ না থাঁক|। দ্বিজৌত্তম, ত্রাঙ্ণ, ভূদেব, এ সকল শব যন্্রপ, 
'র ও উদ্রগীথ কি তদ্রুপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই ? এরূপ 
য় বা প্রশ্ন হইতেও পারে । বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্তক 
বিশেষণ তুল্যার্থ। ও অক্ষরটা সর্ববেদব্যাপী, সেই জন্য ও বলিলে সর্ব- 
ব্যাগ প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উ্দান্বতস্থলে তাহার ব্যাবর্তন 

ৎ গুফাবের অন্যান্য স্তান নিষেধ করিয়া ও অক্ষরকে কেবলমাত্র 
( উগাতা৷ -সামগাঁয়ক খিক বা পুরোহিত । ওদ্গাত্র - উদ্গাঁতী যে 

করে তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া 
থশব. ও অক্ষরের বিশেষণ । যেমন লোকে বলে, যে উৎপলটা নীল, 
আন) তেমনি শান্ত্রও বলিয়াছেন। যে উদগীথ গুকার--তাহার 

২৭ 
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এবমিহাপ্যুদ্বগীথে। য ওক্কারস্তমুপালীতেতি | এবমেউনি 
সাঁমানাধিকরণ্যবাক্যে বিষৃশ্যমাণে এতে পক্ষাঃ প্রতিভাত 
তত্রান্ততমনির্ধারণে কারণাভাবাদনির্ধারপপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে। 
ব্যাণ্তেশ্চ সমঞ্জসমিতি | চশবোইয়ং তুশবস্থাননিবেশী গ 
পক্ষত্রয়ব্যাবর্তন প্রয়োজন? তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষ! সাবদা। রী 
পতুযদস্ান্তে বিশেষণপক্ষ এবৈকে| নিরবদ্য ইত্যুপাদীয়ছে 
তত্রাধ্যামে তাবৎ য! বুদ্ধিরিতরন্তাধ্যস্ততে তচ্ছবস্য লক্ষ 
তিত্বং প্রদজ্যেত ফলঞ্চ কল্প্যেত। শরীয়ত এব ফলং চি 
হ বৈ কামানাং ভবতি'ত্যাদীতি চেৎ, ন। তস্যান্যিফলত্বাং 

পপি প্পাপিপ্পীা পাশাপাশি ৮০৮? 

শ্তানধাবসায়লক্ষণং পক্ষং গৃহাতি--“তত্রান্ভতমেশ্তি। সিদ্ধান্তমাহ-“ 
সুচ্যতে ব্যাপ্তেশ্”। প্রত্যন্তুবাকম্পরত্যুচমুপক্রমে চ সমাণ্ চোষ্কারঃ ॥ 
বেদব্যাগীতি কিঙ্গতোহ্যমোস্কারস্তত্তদা প্র্যাদিগুণবিশিষ্টস্তন্মৈ তশ্মৈ কাম 
গ্যাদিফলায়োপাস্ত্রেনাধিক্রিয়ত ইত্যপেক্ষায়ামুদগীথপদেনেতি বিশিষা? 
উদ্গীথুপদেনোঙ্কারাদ্যবয়বঘটিতসামতক্তিভেদাভিধায়িনা| সমূদায়স্তা বয়ন 
সুপপত্তেন্ততসন্বন্ধযবয়ব ওক্কারো লক্ষ্যতে ন পুনরোঙ্কারেণাবয়বিন উদী 
লক্ষণা। ওষ্কারত্তৈবোপরিষ্টাত্ত তত্তদ্গুণবিশিষ্টন্ত তত্তংফলবিশিষটন্ত ঢা 
ব্যাখ্যান্তমানত্বাৎ। দুষ্টশ্চ সমুদায়শব্বোইবয়বে লক্ষণয়। যথা গ্রাযো? 
পটো! দগ্ধ ইতি তদেকদেশদাহে। অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকন্পনা চ। ॥ 
হাপ্তাদিগুণক্প্রণবোপামনাদিদমুদ্গীথতোপাসনশ্প্রণবস্তান্যৎ | ন চারা 

উপাসনেদিব ফলং শ্রুযতে। তম্মাৎ কর্পনীয়ম্। উদ্গীথসম্বসধিগ্রণঝো 
সনাধিকারপরে বাকো পরার্থে নায়ং দোষঃ। অপি চ গৌণ্যা বৃত্তে 

উপাসনা কয় | এব...মিতি ] “ও অক্ষর উদ্গীথ” এ বাক্োর কিং 
আরম্ত করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষটয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বি 
কারণের অভাবে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না।বা 
হৃত্রকার পক্ষ স্থির করণার্থ ত্র বপিলেন, “ব্যাপ্তেশ্চ সমগ্রসম্।' | 
শঝো...ফলম্ ] পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যাবর্তন করিবার অভিগ্রায়ে দু 
নিবেশের পরিবর্তে ৮-শবের নিবেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বা! 
বলিতে ব্যাপ্ধেস্ত বলা হইয়াছে, ইহা, বুঝিতে হইবে। সদৌষ 
অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিণ 
পক্ষের গ্রহণ শ্ঠাষ্য। অধ্যারপক্ষের দোষ এই যে, উদ্গীথের প্রান € 
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্যাদিনৃষ্টিকলং হি তত নোদৃগীথাধ্যাসফলম্। অপবাদে- 
| সমান? ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্জাননিরৃন্তিঃ ফলমিতি চেগ, ন 
ষার্ধোপযোগানবগমীৎ | ন চ কদাচিদপ্যোস্কারাদোস্কার- 
দনিবর্ততে উদ্গীথাদদদীথবুদ্ধিঃ |) ন চেদং বাঁক্যং বস্ত- 
প্রতিপাদনপরম্। উপাসনবিধিপরত্বাৎ | নাপ্যেকত্বপক্ষঃ 
চছতে। নিম্প্রয়োজনং হি তদ| শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্তাৎ। 
কনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ | ন চ হৌত্রবিষয়ে বাঁহ্ধ্যর্ধব- 
য়ে বাইক্ষরে ওস্কারশব্দবাচ্যে উদরগীপ্রমিদ্ধিরস্তি। নাপি 
লয়াম্। সাম্থাং দিতীয়ায়াংত ক্তীবুদগীথশব্দবাচ্যায়ামোঙ্কার- 

নীয়সী লাঘবাৎ। লক্ষণয়! ণাহি লক্ষণীয়পরত্বং পদস্ত তশ্তৈব বাঁক্যার্থা- 
ঢাৰাৎ। যথ| গল্গায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্ত তীরন্ত বাক্যা্থেন্তর্ভতাবো- 
টরণতবা। গৌর্বাহীক ইতাত্র তু গোসন্বন্থিতি্ঠনুত্রপুবীষাদিলক্ষণয়া ন 
রত্বং গোশবস্ত। অপি তু তত্বক্ষাধ্যবসিততদ্ গুণযুক্তবাহীকপরত্বমিতি 

সা শোশীশীশীশীশি শীট িীশীশ "৩৮ ৮ শশী তত পাপা শপীশপিকিপশ + শা পীশত পীশিশ শশা শশী পা শি শশা 

্ত (আরোপ) ) করিলে, ওষ্কারে তন্বাচক উদ্রগীথ শের লক্ষণাস্বীকার 

তে হইবে এব্ং পৃথক ফলকল্পনাও করিতে হইবে। লক্ষণা করিতে 

1 যে ন্বন্ধের প্রয়োজন হয, অদিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয় 

. সন্বন্ধের, লক্ষণাৰ ও ফলের কল্পনা অবশ্ঠই গৌরব দৌধষান্াত। 
বল, ফলশ্রুতি আছে, তুঁ-শন্দীর্ঘক চ-শন্দের প্রযৌগে ইহাই জানান 
ছে যে, “এই উপাসনা উপাঁকের কামনাসমূহের প্রাপক, যে 
না করে সে কাম প্রাপ্ত হয়” সেই শ্রুত ফলই হইবে, কল্পনা 

তি হইবে কেন? ইহার প্রত্াত্বর_-ই শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে, 
আপ্ত্যাদিজ্ঞানের ফল। [অপবাদেইপি...পরত্বাঞ্ছ)] অপবাদ পক্ষেও 

চাব অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই ফলজ এ কথ! 
টব কেননা, তদ্গত মিথ্যাজ্জান নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে। 

তে কি পুরুষার্থ দিদ্ধ হই? অপিচ, কোনও কালে ওক্কারে 

দ্ধ ও উদ্গীথে উদ্গীথ-বুদ্ধির নিবৃস্তি হয় না। আরও কথ! 

য, “এ বাক্য উপাদনা বিধায়ক, বস্ততত্ব প্রতিপাদক নহে। বস্ত- 
রাজ হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত। [নাপ্যেকত্ব...স্যাৎ ] 

পক্ষও সঙ্গত নহে। একত (অননিনিক্তার্থ) পক্ষে শু উদ্গীথ 
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নিবব্তিতুং বদ্ধীভেদবিবঙ্ষয়া জীবন্ত সর্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেং 

যদাত্বতয়! জীবন্ত মর্ধগতদ্বাদি বিবক্ষাতে তগ্তৈবততদ্ষণঃ সাক্ষাৎ সর্বগত- 

্বাি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্। যদগৃযক্তং বরহ্বপুরমিতি জীবেন পরস্তোপ- 

লক্ষিততত্বাদ্রাঞ্জ ইব জীবট্িবেদং পুরদ্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্তিতমন্তীত্যত 

ব্রমঃ। পরভৈবেদং ব্রদ্ষণঃ পুরং সচ্ছরীরং ব্র্থপুরমিত্যুচচতে বরন্গণনস্ত 

তন্ন মুখ্যত্বাং। তশ্তাপ্যন্তি পুরেণানেন মন্বন্ধ উপলব্াধিষ্ঠানত্বাং। দূ 

এতন্বাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং গুরিশয়ং পুরুষমীক্ষ্যতে স বা অয়ং পুরুষ: 

সর্বানহ্থ পূর্য পুরিশয় ইত্যাদিশ্রতিভাঃ। অথবা জীবপুরে এবান্রিন্ বর্গ 

সন্িহিতমুপলভ্যাতে। যথা শালগ্রামে বিষ; সঙ্মিহিত ইতি তত্বৎ তদ্যথেহ 
কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্ব পুপ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি? 

কর্শপামন্তবৎফলত্বমুজীথ য ইহাম্মানমন্থুবিদ্যব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান 

অর্গলোপমিত হ্বদয়াকাশের পুওরীকবেষ্টন নিবৃত্তি করা যায় না) যেহেতু 

্দ্ধাভেদবিবক্ষা করিলেও জীবের সর্বগতত্ববিবঙ্গিত আছে, তথাপি 

আত্মত্বরূপে জীবের সর্বগতত্ব বিবক্ষ। ছয়, কিন্ত ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ সর্বগতত 

বিবঙ্ষা। করাই যুক্ত। আর যে শরীর ব্রদ্মপুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
তাহাও জীবেতে পরমাত্মার উপলক্গণহেতু হইতেছে । যেমন রাজ! 

রাক্যের একাদশে বাস করিলেও তাহাকে রাজ্যাধিপতি বলা যায, 

সেইরূপ পুর্বামী জীবের শরীররূপ পুরের একদেশবৃত্বিত্ব সত্তেও 
তাহাকে পুরাধিপতি বলিয়! থাকে। ইহাতে বক্তবা এই যে, গরব্রগ্গেরই 

এই শরীররূপ গুর; অতএব শরীরকে ব্রঙ্গপুর বলিয়া! থাকে। যেহেতু 
পরব্রদই ব্রদ্ধশৰের মুখ্যার্থ এবং এই শরীরের মহিত সেই পরব্রদ্ধের দহ 

আছে, যেহেতু এই শরীরে ব্রহ্গের অধিষ্ঠান উপলদ্ধি হয়। "সবা 
এতম্বাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ মীক্ষতে* ইতা'দি ্রুতিই 

উজ্ভার্থের গ্রমাণ। জথব1 জীবন্বপ পুরেতে সন্গিঘিত হইলেই ব্রদ্ধকে 

লাভ করা যায়। যেমন শালগ্রীমচক্রে বিষু। স্গিছিত হয়েন, সেই 
বন্ধ জীবেতে দনদিহিত হইয়। থাকেন। আর “যেমন যাহার! কর্ণ সঞ্চয় 

করে, তাহার! ক্ষ পান, এইন্গ যাহারা পুপ্যদঞ্চয় করে, তাহারও ক 
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তেযাং সর্বোষু লোকেধু কামচারে। ভবতীতি গ্রকৃতদহরাঁকাশবিজ্ঞানস্তা- 

নগ্তধলতং বদন্ পরাস্মত্বমন্ত স্থচয়তি । যদপ্যেতছুক্তং ন দহরন্তাকাশস্তা 

ঘষটব্ত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্ব্ শ্রুতং পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিত্যত্ 

ভরমঃ। যধ্যাকাশে। নাহেইব্যত্বেনোক্তঃ স্তাৎ যাঁবান্ ৰা অয়মাকাশ- 

ঝ্াবানেযোতস্তঘ্বপয় আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুজ্যেত। 

ন্বেতদপ্যন্ত্্তিবস্তসস্তা বদর্শনায়ৈব প্রদর্শ/তে তঞ্চেদং ত্র ঘদিদমন্মিন্ 

্ষপুরে [হরং পুগুরীকং বেশ দহরোহশ্গিযস্তরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যতে 

ধদয্বেষটবযং যদ্ধাব বিপিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাঙ্গিপ্য পরিহারাবদরে আকাশৌ- 

পম্যোপক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনমস্তঃসমাহিতত্বদর্শনাৎ নৈতদেবম্। 

এবং হি তি যদস্তঃসমাহিতং দ্যাব্যাপৃথিব্যাদি তদথ্েষ্টব্যং বিজিভাসি- 

তবাঞ্চোক্তং স্তাৎ। তত্র বাক্যশেষে! নোপপদ্যেত অন্মিন্ কামাঃ সমা- 

হিতা; এষ আত্মাপহতপাপ]া। ইতি হি গ্রক্কৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যা দিসমা- 

ধানাধারমাকাণমাকষ্যাথ য ইহায়ানমন্বিদ্য ব্রজত্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ 

কামানিতি সযুচ্চয়ার্থেন চশঝেনাত্বানঞ্চ কামাধারমাশ্রিতাংশ কামান, 

পাইয়। থাকে" এইকপে কর্মফলের বিনম্বরত্ব নিরূপণ করিয়। প্যাহার। 

আত্মাকে জানে, ভাহার! সত্যকামপ্রাণ্ড হয় ও সর্বলোকেতে কামচারী 

হইতে পারে” এইরুপে প্রকৃত হদয়াকাশবিঞ্জানের অনস্ত ফল কীর্তন- 
করত হৃদয়াকাশের গরমাত্মত্ব হথচনা করেন। আর যে উক্ত হইয়াছে, 
হদয়াকাপের অন্বেষণ ও বিজ্ঞানেচ্ছ! নাই, যেহেতু তাহার পরবিশেষণো- 
গাদন আছে। এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, যদি আকাশ অবেষ্টব্য না হয়, 
তাহাহইলে “যেমন এই আকাশ, দেইরূপ অন্তর্দয়াকাশ* এইক্ষপে 
মাকাশম্বরূপ প্রদর্শন উপঘুক্ত হন্ব না। যদি ইহাও অস্তর্্তবস্ত সন্তাব- 
রার্শনার্থ হয়, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই ৰদ্থপুরে যে হ্বানপুণুরীকক্বপ 
বেশ আছে, সেই অন্তয়াকাশে কি আছে? যাহা অন্বেষণ করা যার, 
কিনব যাহা জানিতে ই্ছ। হয়? এইরূপ আক্ষেপ করিস! ভাহার পিছারা- 
বরে আকাঙোপমাজমে পৃথিনী ও স্বর্গের অস্তিত্ব দর্পন আছে, উহা 
খা যায় না। কারণ এইরূপ হইলে যাহা পৃথিবী ও শর্গাদির আন্তঃ- 
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গতিশব্দাভ্যাং তথ হি দৃষং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥ 

বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষো দর্শয়তি। যন্থান্বাক্যোপক্রমেংপি দর এবাকাশে! 

হৃদয়পু্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহান্তঃন্থৈঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সত্যৈঃ 

কামৈঃ বিপ্রেয় উক্ত ইতি গম্যতে। স চোক্তেভ্যো হেতৃত্যঃ পরমেখর 
ইতি ॥১৪। 

দহরঃ পরযেশ্বর উত্তরেক্যো হেতুভ্য ইত্যুকতম। ত এবোত্তরে হেতব 
ইদানীং গ্রপঞ্চ্ন্তে । ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরে। যন্াৎ দহরবাক্যশেষে 
পরমেশ্বরন্তৈব প্রতিপাদ্দকৌ গতিশবৌ ভবতঃ। ইমা: সর্ধাঃ গ্রন্গা 

অহরহর্সচ্ছন্ত্য এতং ব্রক্গলোকং ন বিন্দতীতি তত্র প্রকূতং দহরং ব্রক্মলোক- 

শবেনাভিধায় তদ্িষয়। গতিঃ প্রজাশববাচটানাং জীবানাম অভিধীয়মানা 

দহরস্তব্রহ্মতাং গময়তি তথ হহরহজ্জীঁবানাং স্বযুণ্্যবস্থায়াং ক্মবিষয়ং 
গমনং দৃষ্টং শ্রত্যন্ধরে সত! দোম্য সদ সম্পন্ন ভবতীত্যেবমাদৌ। 
লোকেহপি কিল গাং স্থবুপ্তমাচক্ষতে ব্রাঙ্গীতৃতো ব্রঙ্গতাং গত ইতি। 

সমাহিত, তাহাই অন্বেষণ করিবে এবং জানিতে ইচ্ছ! করিবে। ইহা উক্ত 
হইতে পারে, যাহাতে সকল কামন! মমাহিত আছে, তিনিই আম্মা! এবং 
সর্ধপাঁপবিহ্বীন, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরমেশ্বরই হৃায়াকাশরূগে 
প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১৪। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে থে, বক্ষামাণ কারণসমূহে পরমেশ্বরই হাদয়াকা”। 
এইক্ষণ সেই সকল কারণ প্রপঞ্চিত হইতেছে । এই সকল কারণে পর- 

মেশ্বর হৃদয়াফাশম্বরূপ, যেহেতু বাক্যশেষে গতি ও শব, ইহারা পরমেশ্ব 
রেরই প্রতিপাদক হইতেছে। এই সকল গ্রজ্জ! অহরহ গমন করিয়াও 
বরঙ্গলোক গ্রাণ্ত হইতে পারে না। এইস্বলে ব্রদ্দলোকপবে প্রকৃত 
হদয়াকাশ কহিয়া'তদিষয়ক গতি প্রঞ্জাশষাবাচ্য জীবকখনপুর্বক হ্বায়া 
কাশের ব্ন্ষত্ব গ্রতিপাদন করিতেছে এবং সর্বদাই জীববর্ে নুযৃণধি 

অবস্থাতে ব্রঙ্গবিষয় গমন দৃষ্ট আছে, অর্থাৎ “সত। সৌম্য সদা মন্পন্নো 

তবতি" ইত্যাদি শ্রতিতে বক্মবিষয়ক গমন দৃষ্ট হয়। আর লোকেও 
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ধুতেশ্চ মহিম্বোইস্যান্মিম,পলব্েঃ ॥১৬॥ 

থা ব্রঙ্গলেকশবো২পি প্রক্কতে দহরে প্রযুজ্যমানে জীবতৃতাকাশাশঙ্কীং 

নিবর্ঘয়ন্ ব্রঙ্গতামন্ত গময়তি। নু কমলামনলোকমপি ব্রদ্গলোকশো। 
গময়েৎ গময়েদ্যদীদং ব্রদ্মণে! লোক ইতি যষীদমাসবৃত্তযা ব্যুৎপাদাতে। 

গামানাধিকরণ্যবৃত্তযা তু বা্পাদ্াযমালো! ব্রটঙ্ধব লোকে ব্রঙ্গলোক ইতি 

গরমেব ব্রঙ্গ গময়িধাতি। এতদেব চাহরহত্র্বলোকগমনং দৃষ্টং ব্রহ্ধ- 

লোকশবন্ত মামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রছে লিঙ্গম্। ন হৃহরহরিমাঃ প্রজা: 

কার্যযবদ্ধলোৌকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছস্তীতি শক্যং কল্পয়িতৃম্॥ ১৫। 
ধুতেন্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ কথং দহরোহংঙ্িনস্তরাকাশ 

ইতি হি প্ররৃত্যাকাশৌপম্যপূর্বকং তন্মিন্ সর্বসমাধানমুক্তা তন্মিন্নেৰ 

চান্বশরং প্রযুজ্যাপহতপাপ্াত্বাদি গুণযোগঞ্ধোপদিশ্ত তমেবানতিবৃত্তপ্রকহ 

৭ং নির্দিশতাথ য আম! স সেতুর্রিধৃতিরেষাং লোকানামসন্েদায়েতি। 
সা 

'বাগীতো ব্রঙ্গতাং গতঃ” ইত্যাদিরূপে গাঢ় সুযুণ্তি কথিত আছে। আর 
রন্ৃতপক্ষে ব্রদ্মলোকশব হৃদয়াকাশে প্রযুজামান হয়! জীবন্ত আকাশ 
শগ্লানিবৃত্বিকরত তাহারই ব্রঙ্গত্ব প্রতপাদন কবিতেছে। যদি বল, 
কমলামনের লোকও ব্রক্মলোক শব্ধবাচ্য হয়, পরন্ধ ষদিব্রদ্ধার লোক 

এইরূপ ষষ্টীতৎপুরুষ মমাস কর] যায়) তাহাহইলেই উক্তর্ূপ অর্থ হইতে 
গারে। বাস্তবিক সামানাধিকরণ্যবৃত্ধিদারা ব্যুৎপাদন করিলে ব্রহ্ধই 
লোক। এইকধপ বুুৎপত্তিতে পরমেশ্বরই বক্ষলোকশঘ্ধের প্রতিপাদ্য 
হইতেছেন, ইহাই সর্বদা ব্র্মলৌক গমন বলিম।দৃষ্ট হয়। পরন্ধ উহাই 
বগলোকশবের সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রছে কারণ। আর সর্ধাদাই 
যে এই দল প্রজা কার্ধ্যতৃত ব্রঙ্গলোকে গমন করে, ইহা কমন! করা 
যায় ন1। ১৫। 

পরমেশ্বর সর্বাজগৎ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনিই দর, 
মাং হদয়াকাশ। এইগ্ষণ আশঙ্ক। হইতেছে যে, কিরূপে গরমে ঈয়াকাশ হইতে পারেন? এই জন্তরাকা শেই প্রন্কত আকাশের উপম! 

৮ 
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তত্র বিধৃতিরিত্যায়শবসামানাধিকরণ্যাদ্বিধারয়িতোচ্যতে ক্তিচঃ কর্বরি 

ল্লরণাৎ। যথোদকমস্তারন্ত বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেঅসদ্গদাম- 

সন্তেদায়ৈবময়মাত্বা এযামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমা- 

দীনা্চ বিধারয়িত| সেতৃরসন্তেদায়াসঙ্করায়েতি। এবমিহ প্রন্কতে দহরে 

বিধরণলক্ষণং মৃহিমানং দর্শর়তি অয্নঞ্চ মহিমা পরমেশ্বর এব শ্রত্যন্তরা- 

ছুপলভ্যতে এতন্ত বাক্ষরস্ত প্রশামনে গাগি নুর্ষ্যাচন্্রমসৌ বিধৃতো। তি্ঠত 

ইত্যাদেঃ। তথান্তত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে আয়তে এষ সর্ধেশর 

এয ভূতাধিপতিরেষ ভূতাপাল এষ সেতুর্বিধারণ এবাং লোকানামগঞ্তে" 

দায়েতি এবং ধূতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ॥ ১৬॥ 

এ পপোপিশপপপিপা পপ পি 

্রদর্শনপুর্বক তাহাতে সর্ব সমাধান নিরূগণ করিয়া এবং তাহাছেই 
আত্মশব্ধগ্রয়োগকরত নিষ্পাপত্বাদি গুণযোগ উপদেশ করিয়া! তাহাকেই 

অনতিবৃত্তি বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন । অনন্তর যিনি আত্মা, তিনিই 

জগতের সেতু এবং ধারণকর্থা, এইরূপে সর্লোকেব অভেদ প্রতিপাদন 
হইয়াছে। এই সুত্রে বিধৃতিশবে আযম্মশবের সামানাধিকরণ্যবশতঃ 

বিধারণকর্ী অর্থ হইয়াছে। যেমন জলপ্রবাহ ধারণ করে বলিয়া লোকে 
সেই ধারণকর্ডাকে সেতু বলে এবং সেই সেতু ক্ষেত্রসমূছের ভেদ গ্রদর্শন 

করে, সেইরূপ অধ্যাত্মাদিভেদ ভিন্ন এই লকল জীবের এবং বর্ণাশ্রমাদিব 
ধারয়িতা সেতুত্বপ্ূপ পরমাত্ম! তাহাদিগের অভেদ করিয়! থাকে। 

বাস্তবিক প্রকৃত হদয়াকাশে পরমাত্মা। বিধারণ লক্ষণ মহ্িমাপ্রদর্শন করি- 

তেছেন। শ্রত্যর্তরপ্রমাণে পরমেশ্বরেতেই উক্ত মহিম! উপলাভ করা 

যায়। "এত্ত বাক্ষরস্ত প্রশীননে গার্গি হুধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃত তিষ্ঠতঃ" 

ইতি শ্রুতিই উক্তার্থের গ্রমাণ। এইরূপ অন্ত শ্রুতিতেও লিখিত আছে 

যে, ইনিই পরমেশ্বর) ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভুতপকণকে পান 
করেন, ইনিই ধারয়িতা সেতুস্বর্ূপ। ইত্যাদিযূপে জগতের ধারণহেতু 
পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ বলিয়। জাঁনা যায় ॥ ১৬। 
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প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭1 

ইততরপরামর্শাং ম ইতি চেম্নাসন্তবাঁৎ ॥ ১৮1 

ইতন্চ পরমেষ্ঈর এব দহরোধংনিল্স্তরাকাশ ইত্যুচ্যতে। যত্কারণ- 

মাকাশশব্ঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ। আকাশে! বৈন।ম নামরূপয়োনির্ব- 

হিত। সর্বাণি হ বা ইমানি তৃতান্বাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদি গ্রয়োগ- 

দর্শনাৎ। জীবে তুন কচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজামানো দৃষ্ঠতে । ভূতা- 

াশন্ত সত্যামপ্যাকাশশব গ্রমিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যস্তবান গৃহী: 

তব্য ইতুক্তম্ ॥ ১৭ ॥ 
যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্েতান্তীতরস্তাপি 

জীবন্ত বাক্যশেষে পরামর্শঃ। অথ য এষ সম্প্রসাদোংম্াচ্ছরীরাৎ সমু- 

থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি 

হোবাচেতি। অত্র হি সম্প্রপাদশবঃ শ্রত্যন্তরে নুতুপ্তাবস্থায়াং দৃষ্টত্বাদ- 
ব্থাবস্তং জীবং শরোত্যুপস্থাপয়িতুং নার্থানস্তরম্। তথা শরীরব্যপাশ্রয়- 

স্বেব জীবন্ত শরীরাৎ সমুখানং সম্ভবতি। যথাকাঁশবাপাশ্রয়াণাং বাধা- 

এইক্ষণ কারণাস্তর গ্রৃদর্শন করিতেছেন, যেহেতু আকাঁশশব্ষ পরমে- 

খর প্রসিদ্ধ আছে, অঙএব পরমেশ্বরফেই অন্তরাকাশ বল! যায়। আকা- 
শই নাম ও রূপের নির্ববাহক, এই পরিদৃশ্তমান ভূতসকল আঁকাঁশ হইতে 
সমুখগন্ন হয়) ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনহেতু পরমাত্মাই হৃদয়াকাশ বলিয়। 
প্রতীতি হয়। কদাঁচ জীবেতে আকাশশবের প্রয়োগ দেখা যায় ন1। 
ঝাকাশশষের প্রসিদ্ধিসত্তে উপথানোগমেহাতাবাদির অসন্ভবহেতু তৃতা- 

কাশকে গ্রহণ করা যায় না ॥ ১৭॥ 

যদি বাক্যশেষবলে পরমেম্বরই দহরশকে পরিগৃহীত হইলেন। তবে 
দীবেরও বাকাশেষে পরামর্শ আছে। শ্রতিতে কথিত জাছে যে, ইহাই 
সধাদ যে, এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া যে পরজ্যোতি প্রাপ্তিপূর্বক 
শী রূপে নিন হয়, সেই আত্মা। শ্রত্যন্তরে এই মন্ত্রদাদশষ সুযুণতি- 
দ গবস্থাতে দৃষ্ট হয়) আতএব অবস্থাবিশিষ্ট জীবকে উপস্থাপিত করা 
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উত্তরাচ্চেদাবিভূতন্বরূপত্ত ॥ ১৯ | 

দীনামাকাশাৎ সমুখানং তদ্বৎ যথা চাদৃষ্টোইপি লোকে পরমেশ্বরবিষয 

আকাঁশশবঃ পরমেশ্বরধর্্মমভিব্যাহারাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োনি- 

ব্বছিতেত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষন্বোতত্যুপগতঃ এবং জীববিষয্নোইপি 

ভবিষ্যতি। তশ্মাদিতরপরামর্শাৎ দহরোহন্িমনস্তরাকাশ ইত্যত্ব দ এব 

জীব উচ্যতে ইতি চেৎ। নৈতদেবং স্তাঁৎ বক্াদসন্তবা নহি জীবে 

ু্ধ্যাদ্যুপাধি-পরিচ্ছিন্নীতিমানী সম্লাকাশে নোপমীয়তে ন চোপাপিধর্দা 

| নতিমন্তমানস্তাপহতপাপযত্বাদয়ো! ধর্্মাঃ সম্ভবস্তি। প্রপঞ্চিতটৈতং 

প্রথমে হুত্রে অতিরেকাশঙ্গীপরিহারায় তু পুনরুপন্তস্তম। পঠিষ্যতি 
চোপরিষ্টাদন্তার্ঘশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮॥ 

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশক্গা জাঁতা স| অসন্তবাত নিরাককৃতা। অথে- 

দানীং মুতট্তিবামূতসেকাত পুনঃ সমুখানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে উত্তর, 

ন্রাৎ গ্রাজাপত্যাদ্বাক্যাং। তত্র হি য আম্মাপহতপাঁপ্যেত্যপহতগাপ্ 
সপ পিপিপি 

যায়, অর্থান্তর করা যাঁয় না। আর শরীরের আশ্রীভূত জীবেরই শরীর 

হইতে উত্থান সম্ভব হয়। যেমন আকাশের আশ্রিত বাযুগ্রভৃতিয় 

আকাশ হইতে সনুখান হয়, সেইন্প শরীর হইতে জীবের উখ্বান হইয়া 

থাকে। আর যেমন আকাশশন্ব পরমেশ্বরবিষয়ক, সেইরূপ জীববিষ 

য়কও হইতেছে, অতএব ইতর পরামর্শহেতু “দহরোহন্শিয়স্তরাকাশ” এই 
স্থলেও আকাশশবন্দে জীব কথিত হইতে পরে। ইহ হইতে পাবে না, 

যেহেতু অসন্তব হুইয়। উঠে, জীব বুদ্ধযাদি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ও অভিমানী 
হইয়া আকাশের সাঁহত উপমিত হয় না এবং যে জীব উপাধি ধর্মন্বীকার 
করে, তাহ।র নিষ্পাপত্বাদিধর্শের সন্তব নাই। ইহা! প্রথম হত্রেই সবি 
শেষ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি অতিরেকা শঙ্ক! পরিহারার্থ পুনর্ধার উপ. 

্স্ত হইতে এবং পরেও হৃত্রাস্তরে বিবৃত হইবে ॥ ১৮। 
ইতর পরামর্শহেতু জীবেতে অন্তরাকাশত্বের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহ! 

|বহেতু নিরাকত হইয়াছে। এইক্ষণ মমৃতদেকে মৃতেরও সমুখান 
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বাদি ওণকম্ আয্মানমঘ্েষ্টব্যং বিজি প্রাগিতব্যঞ্চ গ্রতিজ্ঞান ব এযোঁইক্ষিণি 

পুরুষো দৃণ্ততে এব আাম্মেতি ক্রবরক্ষিস্থ দ্রষ্টারং জীবমায়ানং নির্দিশতি 
এতত্বেব তে ভুয়োইনুব্যাখ্যান্তামীতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্ত য এষ 

স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আয্েতি। তদ্যব্রৈতৎ ডঃ সমস্তঃ সম্রনঃ 
বপন ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি চ জীবমেবাবস্থাস্তরগতং ব্যাঁচষ্টে। তট্যৈব 
চাঁপহতগাপখৃত্বাদি দর্শয়ত্যেতদমূতমভয়মেতত ব্রহ্গেতি । নাঁহ খন্বয়মেবং 
নপ্রত্যাম্বানং জানাত্যয়মহমন্্ীতি নে। এবেমাঁনি ভূতানীতি চ মুযুপ্ব- 

ব্থায়াং দোষমুপলভ্য এতত্তবেবং তে ভৃয়োধ্মুব্যাখ্যান্তামি ইতি নো এবা- 
ঘতৈতদম্মাদিতি চোপক্রম্য শরীরদন্বদ্ধনিন্দাপূর্বকমেব সম্প্রদাদোইক্মা- 
ছ্রীরাৎ সমূখায় পরং জ্যোতিকপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিপ্পদ্যতে স 
উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরাৎ সমুখিতম্ উত্তমং পুরুষং দর্শয়তি। 

হয, এইহেতু বক্ষামাণ প্রজাপতিবাক্যে পুনর্ধার ভীবেতে আঁশঙ্ক 
ইতেছে। যিনি অপহতগাপথা, অর্থাৎ নিশ্পাপী, তিনিই আম! ইত্যাদি- 
পে নিষ্পাপিত্বগুণশালী আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই 
জানিতে ইচ্ছা করিবে, এইকপ প্রতি করিয়া “্য এষঃ অক্ষিণি পুরুষে 
তে এষ আয়া” এই শ্রুতিতে অক্ষিস্থ দরষ্টাপুরুষ বলিয়া জীবায়াকেই 
নির্দেশ করিয়াছেন। আর ইহাকেই পুনর্ধার ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়! 
র্ধার সেই জীবায়ার পরামর্শপূর্বক *য এষ স্বপ্পে মহীয়ানশ্চরতি এষ 
যা" এবং "তদ্যটতৎসুপ্ত: সমস্তঃ সম্সন্নঃ স্বপ্রং ন বিজাতি এফ 
আমা” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে জীবকেই অবস্থাস্তরপ্রাপ্ত বলি ব্যাখ্যা 
কিয়াছেন। আর ইনিই অমৃত অভয় ব্রদ্ধ, এইরূপে সেই জীবেরই 
নাগাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরস্ধ ইনি সম্প্রতি আত্মাকে জানেন 
"এবং ভুত মকলও জানিতে পারে না, এইকপে হুযুণ্াবস্থায় দোষ 
লাভ করিয়া ইহাকেই পুরীর ব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া *নে! 
খা্বৈতাদ্বাং” এই উপক্রমে শরীরসন্বন্ নিষ্মাপূর্বক “সম্রসাদো- 
আচছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদায স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে 
উম পুরুষ" এই শ্রুতিতে জীবকেই শরীর হইতে উখিত উত্তম 
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তশ্মাদন্তি মস্তবতি জীবে পারমেশ্বরাণাং ধর্মগাগ অতো! দহরোংশ্িস্- 

রাঁকাঁশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদ্বয়াৎ তং গ্রতিকয়াদাবি, 

ভূতিম্বরূপত্থিতি। তুশব: পূর্বপক্ষব্যাবৃতত্যর্থ: কশ্মাদ্যতস্তত্রাপি আবিষত 

্বনন৫পা জীবো বিবক্ষাতে। আবিভুতিং শ্বরূপমগ্যেত্যাবিভ্ তন্বরগ: 
ভূততপূর্বগত্যা জীববচনম্ এতছুজং ভনতি। য এফোইক্ষিণীত্যক্ষিলক্ষিত: 

র্টারং নির্দিষ্ঠোদশরাব বাঙ্ষণেনৈনং শরীরাম়তায়া বুখাটপ্যতং ত্বেব ত 

ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাথ্যেযত্েনাকৃষ্য স্বপ্ন্যুণ্ধোপন্তাসক্রঘেণ গৰং 
জ্যোতিরুপমন্পদ্য শ্বেন রূপেণাতিনিষ্পদ্যত ইতি যদন্ত পারমার্থিকং 

স্বরূপং পরং ব্রদ্ধ তন্রপতট়ৈনং জীবং ব্যাঁচষ্টে ন জৈবেন রূপেণ যন্তংপৰং 

ল্যোতিরুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তৎপরং ব্রদ্ম তচ্চাঁপহতপাপযত্বা দিধ্দকং 

তদেব চ জীবন্ত পারমার্থিকং স্বরূপং তত্বমমীত্যাদিশান্ত্রেছো। নেতরদূগ 

ধিকল্পিতম। যাঁৰদেবহি স্থাণাঁবিবপুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্াং ন 

পুরুষ বলিয়। গ্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব জীবেতে পরমেশ্ববের ধর্ম 

আছে, ইহা জান] যাইতেছে। “দহরোংশ্রিস্তরাকাশ” এই স্থলেও 
জীবকেই গ্রহণ কর! যায়, কেহ এইরূপ বলিলে তাহাকে বলা! যাইতে 

গারে যে, উত্তর বাঁকে জীবের আশঙ্ক হইতে পারে না। যেহেতু সেই 

স্থলেও আবির্তৃত ব্রক্ষস্বরূপে জীব বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ বক্ন্ববগের 
আবির্ভাবেই উক্তরূপ শ্রত্যর্থ বিবৃত হইয়াছে, বাঁন্তবিক পুর্বে জীবা 
বস্থাই ছিল। “্য এযোইক্ষিণি” ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষিলক্ষিত দর 

পুরুষকে শারীর আত্মা! বলিয়া নির্দেশপূর্বক পুনঃ গুনঃ ভীবকেই ব্যাথা 

করিয়াছেন এবং স্বপ্ন ও নুষুণ্োপন্তাসক্রমে সেই জীব পরমজ্যোতিঃবর 
পকে পাইয়া স্বীয়রূপে নিশপ্ন হয়, ইহাই উক্ত আছে। আর ইহার ঘে 

পারমার্থিকস্বরূপ পরং ব্রন্ধ তদ্জপেই জীবকে ব্যাখা! করেন, কিন্তু জীব 
স্বরূপে তাহার ব্যাখ্যা হয় নাই। আর যে পরমজ্যোতিঃ প্রাণ্তহইবে। 

এইরূপ শ্রুত আছে, তাহা ও পরং ব্দ্ধই জানিবে, সেই পরত্রদ্ধও নিগাগ' 
বাদি ধর্মবিশিষ্ট, তাহাই জীবের পারমার্থিকম্বর্ূপ, পরস্ত "ততমণি' 
ইত্যাদিবাক্যে কৌন ইতর উপাধি করিত হয় নাই। যেন স্থাগুঠে 
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নিরর্ঘযন্ কূটস্থনিতাদৃক্ষ্বরপমানমহং ব্রঙ্গান্মীতি ন গ্রাতিপদ্যত্তে তাঁব- 

জ্লীবস্ত জীবত্বমূ। যদা তু দেহেস্্ি়মনোবুদ্ধিনজ্যাতদ্বাখাপ্য শ্রত্য। 

গ্রতিবোধাতে | নাপি তং দেহেন্ত্রিয়মনোবুদ্ধিসজ্ঘাতে। নাসি ত্বং সংসারী 

কিং তহি মদ্যত্তৎ সত্যং দ জয্মা চৈতগ্মাতরত্বরপন্তত্রমসীতি। তদা 

কটগৃমিত্যদৃকস্বর্ূপমাস্বানং গ্রতিবুধ্যাশমাচ্ছরীরাদ্যভিমানাৎ মমুত্িষ্ন্ স 
এব কুটগ্নিত্যঘৃকৃম্বরূপ আত্মা ভবতি সযো হ বৈ তৎপরং ব্রঙ্গ বেদ 
দ্র ভবতীত্ত্যািশ্রতিভ্যঃ । তদেব চান্ত পারমার্থিকং স্বব্ধপং যেন 
শরীরাং সমুখায় স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে । কথং পুনঃ স্ব? রূপং 

দ্বেনৈর চ নিষ্পদ্যত ইতি সন্ভবতি কুটস্থৃনিত্যন্ত। স্থবর্ণাদীনাস্ত ভ্রব্যা- 

্বরম্পর্কাদভিতৃতস্বরূপাণামতিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারগ্রক্ষেপা- 

দিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্তাত্বথা নক্ষত্রাদীনামহন্তভি- 

তৃতগ্রকাশানামভিভাঁবকবিয়োগে রাত্রৌ শ্বরূপেণান্তিনিশ্পত্বিঃ স্তাৎ। 
সী পপ - 

ুরষ বুদ্ধি হয়) যাবং সেইরূপ দ্বৈতলক্ষণ| বুদ্ধি নিবৃত্তিকরিয়া "আমিই 
" এইরূপে কুটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে না| পারে, তাবংই জীবের 
দীবত্বথাকে। যখন দেহ, ইন্দ্রিয়) মন ও বুদ্ধিসজ্যাতরূপ শরীরকে অতি- 
কম করিয়! শ্রুতি অনুসারে গ্রতিবোধিত হয়, অর্থাৎ প্ররৃত জ্ঞানলাভ 
করে এবং তুমি দেহ, ইঞ্জিয়, মন ও বুদ্ধিসজ্বাতরূপ না, তুমি সংসারী না, 
হবে তুমি সংস্বরপ চৈতন্যময় আয়া, এইরূপ হয়, তখনই কুটস্থ নিত্যদৃক- 
বর্গ আত্মার গ্রতি উ্িত হইয়া! এই শরীরাদির অভিমান পরিত্যাগ 
কয়া তিনি ক্টস্ নিত্াদৃকৃষ্বকূপ আদা হয়েন। শ্রুতিতে লিখিত আছে 
ঘে। যিনি পরাৎপর ব্রদ্মকে জানেন, তিনিই স্বরূপ হইয়া থাকেন। 
বিনি শরীর হইতে মমুখিত হইয়া স্বীপনরূপে অভিনিশপনন হয়েন। সেই শ্বীয়- 
ঈপই তাহার পারমার্থিকরূপ। যিনি কৃটস্থ নিত্য, কি প্রকার ভাহার 
শী রপস্বরূপে অতিনিষ্পন হইতে পারে? বরং সবর্ণাদি পদার্ঘ ভব্যান্তর 
"বে তাহাদিণের শ্ব্ূপ অতিভূত হইলে ক্ষারগ্রক্ষেপাদিস্বারা পরি- 
হইয়া পুরর্বার শ্বীয়ন্নূপ পাইয়া থাকে, এইরূপ দিবাতে হর্্যগ্রকাশে 
পের স্বরণ খতিভূত থাকে এবং রজনীযোগে সেই অস্তিভাবকারক 
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ন তু তথ চৈতন্তজ্যোতিষো নিত্যন্ত কেনচিদভিভবঃ সন্তবত্যমংসর্দিতবা 

ব্যোয় ইব দৃষ্টবিরোধাচ্চ। দৃষ্টিশ্রতিমতিবিজাতয়ো৷ হি জীবন্ত শ্বরূগ, 

তচ্চ শরীরাদদমুখিতন্তাঁপি জীবন্ত সদা নিষ্পগনমেব দৃাতে। সর্ষো ছি 
জীবঃ গঞ্ঠান্ শৃণৃম্মঘানো! বিজানন্ ব্যবহারান্ুপপত্তিঃ। তঙ্ষেচ্ছরীরাং 

মমুখিতন্ত নিশ্পদ্যেত প্রাক্সমুখানাং দৃষ্টো ব্যবহারে! বিরুধ্যেত। অন; 

কিমায্মকমিদং শরীরাৎ সমুখানং কিমাঝ্মিকা চ স্বরূপেণাতিনিপত্তিরিতি 
অত্রোচ্যতে প্রাক বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেজিয়মনো বুদ্ধিবিষয- 

বেদনোগাধিতিরবিবিক্তমিব জীবন্ত দৃষ্ট্যাদি জ্যোতিঃ্বর্ূপং ভবতি। 
যথা] শুদ্স্ত ল্কটিকন্ত স্বাঁচ্ছং শৌক্রাঞ্চ স্বরূপং প্রাক বিবেকগ্রহণানন্, 
নীলাহ্যপাধিভিরবিবিক্তমিৰ ভবতি প্রমাণজ নিতবিবেক গ্রহণাত্্ উত্তর 

কালবর্তী পরাচীনশ্কটিকঃ স্বাচ্ছেন শৌক্লযেন চ স্বেন রূগেণাতিনিপদাত 

ইত্যুযতে প্রাগপি তথৈব স্তাত্তথা দেহাছাগাধ্যবিবিক্তত্তৈব মতো নীব্ 

হুর্য্যের বিয়োগে তাহা শ্বীয়রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু চৈতন্তময় নিত 

জ্যোতিংস্বর্ূপের কোনরূপেও অভিভবের সম্ভব নাই, যেহেতু তিনি 
কসংস্গী এবং আকাশের স্ঠায় দৃষ্টি বিরোধ আছে। আর দর্শন প্রবণ 
মনন ও বিঞ্ঞান এই মকলই জীবের দ্বরূপ শরীর হইতে অমমুখিত দীবে* 
রই মর্বদা ই সকল নিন দেখ! যায়) মকল জীবই দর্শন। শ্রবণ, মনন 

ও জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করে। অন্যথা জীবের ব্যবহারেরই অগ্গপনতি | 

হয়। যদি শরীর হইতে সমুখিত জীবেরও দর্শনাদি নিপর্ন হা বা 

তাহাহইলে শরীর হইতে এমুখানের পূর্ষে দৃষ্ট ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়া 
উঠে; অতএব স্বিপ্লান্ত এই যে, শরীর হইতে সমুখানই বা কিরূপ এ 
্বীয়্ূপে অভিনিষ্পত্তিই বা কি প্রকার? ইহাতে বক্তব্য এই যে, বিবে 

ভাঁনোৎপত্তির পূর্ষে শরীর ইঞ্্িয়। মন, বুদ্ধি ও বিষয় জানোপাধিদার 

অবিবিক্ঞ দর্শনাদিই জীবের স্বন্ধপ বুলিয়! কথিত হয়। যেমন স্ব 

ও শুরুতা বিশুদ্ধ ্ষটিকের শ্বতাব, কিন্ত বিবেক গ্রহণের পুর্বে উহ! রত 
নীলাদি উপাধিস্বারা অধিবিক্তের ভ্তায় হয়। প্রমাণজনিত বিবেঞঞ 
হইলে উত্তরকাঁলবন্ধাঁ গ্রাটীনক্দটিক স্বচ্ছুত| ও গুরুতারপ সবীযধাণ 
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শলতিকৃতং বিবেকজানং শরীরা সমুখানং বিবেকবিজ্ঞীনফলং স্বরূপে- 
গাভিনিপ্পত্তিঃ কেবলাত্মন্বরূপাঁবগতিঃ | তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণৈ- 
বাগ্ণনোইশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্ত্রবর্ণাৎ অশরীরং শরীরেঘিতি শরীরস্থো- 

ইগি কৌন্তেয়! ন করোতি নলিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ববিশেষা- 
ভাবম্মরণাৎ। তশ্মা্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবিভূঁতস্বরূপঃ সন্ বিবেক- 

্লানাদাবিভূতিম্বরূপ ইতাচ্যতে ন ত্বন্যাদৃশাবাবিরভ্াবানা বিভ্ভাবৌ স্বরূ- 
পন্ত মন্তবতঃ স্বরূপত্বাদেব। এবং নিথ্যাজ্ঞানকৃত এব জীবপরমেশ্বরয়ো- 

তেঁদো ন বস্বকৃতঃ ব্যোমবদনঙ্গত্বাবিশেষাৎ । কুতশ্চৈতদেবং প্রতি" 
পন্তবাম। যতো য এযোইক্ষিণি পুরুষে! দৃপ্ততে ইত্যুপদিশ্ৈতদমৃতম- 

 মতয়মেতৎ বরদ্ষেতাপদিশতি। যোইক্ষিণি গ্রপিদ্ধে। ভ্রষ্টা দরত্বেন বিভা- 

অভিনিপ্পন্ন হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধিবিবিক্ত নিত্য জীবের শ্রুতি- 

বিহিত বিবেকজ্ঞানই শরীর হইতে সমুখান, অর্থাৎ যখন জীবের বিবেক- 

শান হয়, তখনই দে শরীর হইতে সমুখিত হইয়া থাকে এবং স্বীয়রূপে 
অভিনিষ্পত্তি, অর্থাৎ কেবল আয্মন্বরূপাঁবগতি৪ জীবের বিবেকল্ঞানের 

যল। এইরূপ বিবেক ও অবিবেকদ্বারাই জীবের অশরীরত্ব ও সশরীরত্ 

হইয়। থাকে, অর্থাৎ যাবৎ জীব অবিবেকী থাকে, তাঁবংই শরীরী এবং 
যখন তাহার বিবেক জন্মে, তখনই অশরীরী হয়। শ্রতিতে লিখিত আছে 
যে, শরীরস্থ জীবও অশরীরী হয় এবং শ্ত্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, শরীরস্থ জীব 
কোন কন্মকরে না বা কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় ন।। এইরূপে কারণ- 
বিশেষে জীবের সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব স্মরণ আছে; অতএব বিবেক- 
বিজ্ঞানের অভাবে তাহার স্বরূপ আবিভূত হইতে পারে না এবং বিবেক- 
কান হইলেই স্বরূপ আবিতৃতি হইয়া থাকে। পরস্থ স্বর্ূপের অন্তরূপে 

"আবির্ভাব ও অনাবিতাব সম্তব নাই, এইঙ্সণ জান! যাইতেছে যে, মিথ্যা- 

ানজন্যই জীব ও পরমেশ্বরের তেদ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক জীব ও 
মাতার ভেদ নাই, যেহেতু উভয়েরই আকাশের ন্যায় অসন্ত্ 
সছে। ইহা কিরূপে গ্রতিপন্ন হইল? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 
এহেতু "এই যে অন্ষিস্থপুরুষ দৃষ্ট হয়" এইরূগ উপদেশ করিয়। ইহাই 
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ব্যতে সোংমৃতাঁভয়লক্ষণাদ্তরন্গণোধন্যশ্চেৎ স্তাৎ ততোংমৃতাভয়্র্ষসামা, 

নাধিকরণ্যং ন স্তাৎ।. নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মায়মক্ষিলক্ষিতে। নিদ্দিপ্ততে 

গ্রজাপতেমূ্যাবাধিত্বগ্রসঙ্গীৎ । তথা দ্বিতীয়েখপি পর্যযায়ে য এষ দ্বগ্নে 

মহীয়মানশ্চরতীতি ন গ্রথমপর্য্যায়নি দির্টানক্ষিপুরুষাৎ ররস্থো নির্দিষ্ট 

এতন্তবেব তে ভূয়োইসুব্যাখ্যান্তামীত্যুপক্রমাৎ। কিঞচাহমদ্য স্বগ্ে হস্ি 

নমদ্রাক্গং নেদীনীং তং পঞ্তামীতি দৃষ্টমেব গ্রতিবুদধঃ প্রত্তযাচষ্টে উ্টার 

তমেৰ প্রত্যভিজীনাতি য এবাহং প্রপ্রমদ্রাক্ষং সম এবাহং জাগরিতং 

গশ্ঠামীতি। তথা তৃতীয়েইপি পর্ধ্যায়ে নাহ খবয়মেবং সম্প্রত্যায়ানং 

জানাত্যয়মহমন্্ীতি নো এবেমানি ভূতানীতি স্বযুধাবস্থায়াং বিশেষ. 

বিঞ্ানাভাবমেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি । যত, তত্র বিনা 

মেবাঁপীতো! ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভি গ্রামের ন বিজ্ঞ 

বিনাশাভি গ্রায়মূ। নহি বিজ্ঞাতুর্কিক্জাতের্বিপিরিলোৌপো! বিদ্যাতে অধি- 

অমৃত ও অভয় ব্রদ্গ। এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, থিনি 

অক্গিস্দ্র্া পুরুষ, তিনি অমৃত ও অভয়লক্ষণ ব্রদ্ধ হইতে অন্ত তাহাহইনে 

তাহাতে অমৃত ও অভ্গলক্ষণ ব্রদ্ধের সামানীধিকরণ্য থাকিতে গারে না 

এবং এই অক্ষিলক্ষিত আত্মা গ্রতিচ্ছারা, এইরূগ নির্দেশ কর যায় না। 

আর গ্রজাপতির মিথ্যাবাদিত্ আশঙ্ক! হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পর্ধায়ে 

এষ মহীয়মানশ্চরতি” ইত্যাদিরূগে নির্দেশ করা যায় না) পরম গর্যযা' 

নির্দিষ্ট অক্ষিগত দ্রষ্টাপুরুষ হইতে অন্ত দ্রষটা নাই, এইযপ নির্দিষ্ট আছে। 

আর দেখ,_নিদ্্া হইতে জাগরিত হইগা বলিয়া থাকে যে, আমি আা 

স্বপ্নে যে হ্তী দেখিয়াছি) তাহা! এখন দেখিতেছি না, এই স্থরে ৫ 

বলিতেছে, আমি স্বপ্নে হন্তী দর্শন করিয়াছি এবং এখন তাহা দেখিতে 

না, তাহাকেই জ্রষ্টা বলিয়! জাঁন করিতে হইবে। আর তৃতীয় পর্যায়ে 

উক্ত আঁছে যে "আমিই সেই আত্ম” এইয়পে সমপ্রতি আত্মা 

জানিতেছি ন! এবং এই সকল ভূতও আসমা নহে। ইহাতে হযপাবনথাথে 

বিজ্ানাত্ায়ই প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিফাঁতাে প্রতিষেধ করি 

তেছেন না। আস যে জীব বিনাশ গাঁয, ইহাও বিশেষ বিজ্লানাতিগ? 
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নাশিত্বাদিতি শ্রত্যন্তরাঁৎ। তথ] চতুর্থেইপি পর্যযায়ে এতত্বেব তে ভূয়ো- 
স্ুব্যাধ্যান্তামি নো৷ এবান্ট্্রতন্মাদিত্যুপক্রম্য মঘবগার্ত্যং বা! ইদং শরীর, 
 মিত্যাদিন| প্রপঞ্চেন শরীরাছ্যপাধিমন্বদ্ধপ্রত্যাখ্যানেন সম্প্রসাদশকো. 

দিং জীবং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি ব্রঙ্ধ শ্বরূপাপন্নং দর্শয়নু ন 

গরশ্মাৎ ব্রদ্মণোধ্মৃতাভয়স্বরূপাদন্যং জীবং দর্শয়তি। কেচিত্ত, পরমাত্ম- 

বিবক্ষায়াম এতত্বেব তে ইতি জীবাকর্ষণমন্তাধ্যং মন্মানা এতমেব 

বাক্যোপক্রমহ্থচিতমপহতপাপযৃত্বািগুণকমাত্মানং তে ভূয়োইনুব্যাধ্যা- 

্যামীতি কল্নয়স্তি তেযাঁমেতমিতি সপ্িহিতাঁবলদ্িনী সর্বনামশ্রুতির্বিি- 

্রকুষ্যেত ভূয়ঃ শ্রুতিশ্চোপরুধ্োত পধ্যায়াস্তরাভিহতত্ পর্ধ্যায়ান্তরেণা- 

নতিধীয়মানত্বাৎ এতত্বেব তে ইতি চ প্রতি্ায় প্রাক চতুর্থাৎ পর্য্যায়া- 
দ্মন্তং ব্যাচক্ষাণস্ত প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত তশ্মাদ্যদবিদ্যা- 

কিন্ত বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায় নহে । পরস্ত বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিপরি- 

নোপ হয় না, যেহেতু তাহার বিনাশ নাই, এইরপ ক্রত্যন্তরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । চতুর্থ পর্ককায়ে "মেই আত্মাকেই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, 
ইহার অন্ত কিছুই বলিব না” এই উপক্রমে এই শরীর মরণধ্খ্গী ইত্যাদি 
রূপে বিস্তর বর্ণিত আছে যে, শরীরাঁদি উপাধিসম্বদ্ধের বিনাশ সম্পর- 

মাদোদ্িত জীবকে স্বীয়রূপে অতিনিপাদিত করে। এইক্ূপে জীবই 
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহ! প্রদর্শন করিয়৷ অমুত ও অভয়স্বরূপ পরক্রঞ্ধ 
হইতে জীব ভিন্ন নহে, ইহাই প্রদর্শন করিয়্াছেন। কেহ কেহ পরমাম্ব- 
বিবঙ্গাতে “এতব্বেব তে ভূয়া! অভিব্যাখ্যান্তামি" অর্থাৎ এই জীবকেই 
পুরর্ধার তোমার নিকট ব্যাধ্যা কবিব, এইস্থলে জীবাকর্ষণ অন্যাধা। এই- 
প স্বীকারকরতঃ "এতত্তবেব তে ভূয়োইভিব্যাখ্যামি” এই ক্রত্িতে অপ- 
ইতগাগ্যত্বাদিলক্ষণ পরমাত্মার করনা করিয়া) থাকেন। তাহাদিগের 

তে "এতত্বেব তে তৃয়োংভিব্যাখ্যাস্তামি* এই শ্রতিতে “এতং* শবদ্ধারা 
্নিহিতাবলস্বিনী সর্বনাম শ্রুতি বিপ্রক্ষ্ট হইতেছে । বাস্তবিক তির 

"হরোধেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু এক পর্যায়ে অভিহিত বিষয় 

ঘায়ানতরে বাধ হয় না। প্এতন্ত্বেব তে" ইত্যাদি শরুতিতে গ্রতিজা 



২২৮ . বেদাস্তদশনমূ। | ৩য়, পাদঃ। 

গ্রত্যুগস্থীপিতমগারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃভোভুরাগদ্ধেষ।দিদৌধৰণু 

ধিতমনেকানর্ঘযোগি তদ্বিলয়নেন তদ্দিপরীতমপহতপাপ্যত্বাদি গরণকং 

পারমেখরশ্বরূপং বিদায় প্রতিপাদ্যতে । সর্গা্দিবিলয়নেনেব রজ্জা. 

দীন্। অপরে তু বাদিন: পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্স্ে। 
অন্মীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্কেষামাক্বৈকত্বসমাদগর্শন গ্রতিপক্ষতৃভানাং 

গ্রতিষেধায়েদং শারীরকমারন্ধমেক এব পরমেশ্বরং কুটস্থনিত্যো। বিদ্ধান 

ধাতুরবিদ্যয়! মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিচাব্যতে নান্ো বিজ্ঞানধার 

ভীতি । যব্বিদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবমাশঙ্কা গ্রতিষেধতি তরকান 

নাসস্তবাদিত্য।দিন! তত্রাপমমভিপ্রায়ঃ নিত্য হুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-মত্যন্বভাবে বৃ, 

নিত্য একক্রিযসঙেইকপে পরমাুনি তদ্বিপরীতং জৈবং রূগং ব্যোয়ীৰ 

তল্লমলার্দিপরিকল্লিতং তদা্মেকত্বগ্রতিপাঁদনপরবাটক্যর্মযায়োপেতৈৈতি 
প্পপপাশীপপাশীশপশা 4 পাপী পিসী সি পাপী শা শিপ শপ ০:2০ কিনি 

টা সস 

করিয়। চতুর্ঘপর্যযাষের পূর্বেই অন্ান্ঠ ব্যাথ্যাকারী প্রজাপতির গ্রহ 

প্রসঙ্গ হয়। অতএব জানা যায় যে. জীবেন রূপ মায়াপরিকরিত গগার- 

মার্থিক এবং কর্তৃহ্বভোক্তত্ব রাগন্েষাদিগ্গারা দুধিত্ভ। ইহাই নেক 

জনর্থের উপযোগী, ইহার বিলয় হইলেই তদ্বিপনীত 'আপহন্তপাগুাদ- 

লক্ষণই পারমেশ্বররূপ, বিদ্যাস্বারাই মেইন্ধপ গ্রাপু হইতে পানে। দেখন 

রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে যখন সর্ন্রান্ত্বির নিবৃত্তি হয, তখনই, বকর 
স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ কর্পৃতদি ভ্রাস্িব নিবৃত্তিতে পাবমেশববধা 

প্রকাশ পায় থাকে । অপর বাদীর বলেন যে) জীবের স্বসণই গাব 

মার্ধিক। আমাদিগের পঙ্গীয কোন কোন বাদীরা বলেন, মকরই 
একামম্মৈকত্ব সম্যক্দর্শন প্রতিপক্ষভৃত, ইহাদিগের গ্রীতিষেধার্ঘ ই উদ 

শরীরারস্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর কুটন্ত নিত্য ও বিজ্ঞানময়, বে 

মায়াদ্বারাই অনেক গ্রকার হন, পরমেশ্বর ভিন আর কেহই বিজ্ঞান 

নহে। আর যে হুত্রকার "নো সন্তবাৎ” এই হুত্রে পরমেগরবাধে 

যে জীব আশঙ্কা! করিয়া গ্রতিষেধ করিতেছেন, তাহার অভিগ্রায এ 

যে, নিত্য, শুদ্ধ, বৃদ্ধ, মুক্ত, সতান্বভাব। কুটস্থ এক অনঙ্গ পরমায়া 

দেই জীবরূপের বৈপরীত্য আছে। যেমন আকাশে তলমলাদি কি? 



ওয়, পাপঃ| ] গ্রথমোখ্ধ্যায়।। ২২৯ 

অন্যার্থ্চ পরাঅর্শু ॥ ২০ | 

বাঁদগ্রতিষেধৈশ্টাপনেষ্যাঁমীতি পরয়ায়নে। জীবাদদ্থত্বং দ্রঢ়য়তি জীবন্ত 

ভু ন পরল্থাদন্তত্বং গরতিপিপাদয়িষতি কিত্ত্যন্থবদত্যেবাবিদ্যাকল্পিতং 

বোকগ্রিদ্ধং জীবভেদমূ। এবং হি স্বাভাবিক কর্তৃত্বভে ভৃত্বান্বাদেন 
্রবৃত্বাঃ কর্মবিধয়ো! ন বিরুধ্যন্ত ইতি মন্ততে গ্রতিপাদ্যন্ধ শান্্রী্রমাযৈ- 

কতমেব দর্শয়তি শান্দৃষ্্যা তৃপদেশপো। বামদেববদিত্যাদদিন1 বর্ণিতশ্চ- 
শমতির্বিদ্বদবিদ্বত্তেদেন কর্মবিধিবিরোধপরিহারঃ ॥ ১৯॥ 

অথ যে! দহরবাকাশেষে জীবপরামর্শো দর্শিতঃ অথব এষ সম্প্রসাদ 

ইত্যাদিঃ ম দৃহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাননোপদেশো ন 

গ্রকৃতবিশেযোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং গ্রাপ্পোভীত্যত আহ অন্তার্থঃ। অয়ং 

জীবপরামর্শে৷ ন জীবস্বরূপপর্ধ্যব্গায়ী কিন্ত হি পরমেশ্বরম্বরূপপর্য্যবসায়ী 

বথং সম্প্রসাখবোদিতে| জীবে! জাগরিতে বাবহারে দেহেন্ত্িয়পঞ্জরা- 

হা, সেইরূপ আক্কমৈকত্বগ্রতিপাদনপর ন্যায়ৌপেত দ্বৈতবাদ গ্রতিষেধ 
বাকো অপনয়ন করিব, এইরূপে জীবের পরমাঞনতিমবত্ব দূঢ়ীভূত হইতেছে, 
গরদ্ধ জীবের পরমায্মভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্ত জীবভেদ 

অিদ্যাকলিত লোকপ্মিদ্ধ অন্ুবাদমাত্র। এইরপ স্বাভাবিক কর্তৃত্ব- 

ভোভুত্ব অহুবাদে প্রবৃত্ত কর্মবিধির বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই স্বীকার কর! 
বায়? অভএব কর্মবিধির পরিহার হইল ॥ ১৯। 

গ্রজাপতিবাকো জীবামুবাদদ্বার ব্রঙ্গেতেই অপহতপাপ্]ত্বাদি উক্ত 

হইয়াছে, কিন্তু জীবেতে উহ্বার সম্তব নাই; স্থতরাং জীব হৃদয়াকাশ 
নহে, তবে জীবপরামর্শের সার্থকতা কোথায় থাকে? এই আশঙ্কায় 
ব্িতেছেন, উক্ত পরামর্শ সন্তার্থক । "অথ স এষ সশ্রসাদঃ" ইত্যাদি 
শরতিতে পূর্বে যে জীবপরামর্শ দর্শিত আছে, তাহা পরমেশ্বরে ব্যাখ্যা 
করবে জীবোপাপাদনার উপদেশ এবং প্রক্কত বিশেষোপদেশ হয় না, 
খপ অনর্থ ঘটে, অতএব উক্ত পরামর্শ অন্তা্থ, অর্থাৎ উক্ত জীবপরা- 

 ীবস্ববপ-প্যবসাযী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরবরূপ-পর্ণ্যবসায়ী, তবে 



২৩০ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ওয়, গাঁদঃ। 

অল্পশ্রতিরিতি চেত্রদুক্তমূ ॥ ২১॥ 

ধ্যক্ষো তৃত্বা তদ্বাসনানির্মিতাংশ্চ স্বপ্রাক্লাড়ীচরোধমুতূয় হান্তঃশরণং 

প্রেক্গরুভয়রূপাদপি শরীরাভিমানাৎ সমুখায় স্ুযুণতাবস্থায়াং পরং 

জ্যোতিরাঁকাশশব্িতং পরং ব্র্ষোপনম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্বং পরিত্যজ্য 

স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদাতে যদস্তোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ যেন স্বেন 

রূপেণায়মতিনিষ্পদ্যতে স এষ আত্বাপহতপাপাত্বাদিগুণ উপাস্ত ইত্যেব- 

মর্থোধয়ং জীবপরামর্শং পরমেশ্বরবাদিনোইংপুযপপদ্যতে ॥ ২০ ॥ 

যদপুক্তং দহরোহক্িক্স্তরাকাঁশ ইত্যাকা শ্তাল্ত্ং অয়মাণং পরমেশ্বরে 

নোপপদ্যতে জীবন্ত ত্বারাগ্রোপমিতন্তাক্পত্বমবকল্পত ইতি তত্ত পরিহাবে। 

বক্তব্যঃ। উক্তো হান্য পরিহারঃ পরমেশ্বরশ্তাগেক্ষিকমন্নত্বমবকন্নত 

ইত্যর্ডকৌ কনা ত্দ্যপদেশীচ্চ নেতি চেন্ন নিচাধ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চেতাত্র 
সর এব পরিহারোইমসন্ধীতব্য ইতি হুচয়তি । শ্রত্যৈব চেদমকত্বং প্রত্যন্ত 

কিরূপে সম্প্রসাদশঝৌক্ত জীব জাগরিত ব্যবহারে দেহ, ইন্ত্রিয় ও পঞ্ন- 
রাঁদির অধ্যক্ষ হইয়া! তদ্বাসনানির্টিত স্বপ্ন সকল অনুভবকরত অন্তঃকরণ 

প্রেস, হইয়। উভয়ক্ূপ শরীরাভিমান হইতে উত্ানপূর্বক নুষুপ্তাবস্থাতে 

আকাশ শববাচ্য পরং জ্যোতিঃস্বরূপ পরং ব্রঙ্গলাভ করিয়া ধরবশেষ 
বিজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। জীব যেরগে 

অতিনিষ্পন্ন হয়) অর্থাৎ যে পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাই পাপরাহি- 

ত্যাদি গুণমন্পন্ন এবং তিনিই উপান্ত, এইরূপ অর্থেই জীব পরামর্শ হয়, 

ইহাই পরমেশ্বরবাদীরা শ্বীকার বরিয়! থাকেন ॥ ২* | 
আর যে উক্ত হইয়াছে, “দহরোংশ্িক্স্তরাকাশ" ইত্যার্দিরূপে আকা 

শের অন্পত্ব শ্য়মাণ আছে, তাহ পরমেশ্বরে উপপন্ন হয় না। চক্জের 

অর্গলোপমিত জীবের ও অন্নত্ব অবকল্পিত হয়, ইহার পরিহারে বলিতেছেন; 
বাস্তবিক এঁ পরিহার উত্ত আছে, পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব অব- 

কল্পিত হয়, ইত্যাদিরূপে ব্যপদেশ আছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। 
কারণ “নিচাত্যত্বাদেবং ব্যোঁমবঙ্চ* এই সুত্রে সেই পরিহারাহ্ধা 
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অনুকৃতেত্তম্ত চ॥২২॥ 
পপ 

গ্রদিদ্ধেনাকীশেনোপমিমানয় যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোধন্তর্ঘদয় 
আকাশ ইতি ॥ ২১ ॥ 

ন তত্র সর্ষে! ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিছ্যুতো ভান্তি কুতোইয়- 
মগ্রিঃ তমেব ভাত্তমন্থভাতি সর্বং তশ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতীতি লমাম- 
নন্তি। তত্র যং ভান্তমন্ুভাতি সর্বং যন্ত চ ভাঁষ! সর্বমিদং বিভাতি স 
কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিহুত প্রাজ্ঞ আম্মেতি বিচিকিৎসায়াং তেজোঁধাতু- 
রিতি তাবতপ্রাপ্তং কৃতঃ তেজোধাতৃনামেব হূর্ধ্যাদীনাং ভানপ্রতিষেধাঁৎ। 
তেজ:স্বতাৰকং হি চন্ত্রতারকাদি তেজঃম্বভাবকে এব হুর ভাসমানে. 

ইনি ন ভাদত ইতি প্রসিদ্ধং তথ! সহ হুর্য্যেণ সর্বমিদং চন্দ্রতারকাদি 
স্বপ্ন ভাসতে সোহপি তেজঃম্বভাবক এব কশ্চিদ্দিতাবগম্যতে । অনু- 

করবা, ইহাই স্বত্রে প্রকাশ করিতেছেন, শ্রুতিতেই এই অরনত্ব পরিষ্তত. 
হইয়াছে, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অকাশোপমানদ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, 
আকাশ যাবৎপরিমাণক, অন্তর্থদয়াকাশও তাবৎ পরিমাণক, এইকরপ 
জানিতে হইবে । ২১ ॥ 

শ্রতিতে কথিত আছে যে, সেই পরমেস্বরের নিকট হৃর্যয, চন্ত্র ও 
তারকা ইহার। প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ বিস্কুরিত হয় না, অগ্নি তাহার 
নিকটে কিরূপ প্রকাশ পাইতে পারে? তাহারই প্রকাশে চম্র, হ্রধ্য ও 
তারক! প্রকাশিত হুদ এবং তাহারই আভাতে এই জগৎ আভাবিশিষ্ট 
ইইতেছে। এই স্থলে ধাহার আভাতে বিশ্ব আঁভান্বিত হয় এবং যাহার 
প্রকাশে মকল প্রকাশিত হয়, তিনি কি তেতোধাতুস্বরূপ, অথবা 
গপ্ায়া? এই সংশয়ে যদি বলি, তিনি তেনোধাতুস্বক্ূপেই প্রাপ্ত হই. 
হেছেন, যেহেতু তেজোধাতুরপ হুরধ্যাদির প্রকাশ প্রতিষেধ হয়। চন্ত্র- 
ারকাদি সকলই তেক্বঃস্বভাব এবং তেজঃশ্বভাব হৃর্ধয প্রকাশমান 
₹ইলেই সকল বন্ধ গ্রকাশ গায়, কেবল দেবতাতে কোন বন্ধই প্রকাশ 
না) ইহাই প্রপদ্ধ লাছে এবং হয, চন ও তারকাদি তাহার নিকট 



২৩২  বেদাস্তদশনসূ। [ ৩য়, পাদঃ। 

ভানমপি তেজঃস্বভাঁবক এবোপপদ্যতে সমানন্বভাবকেঘন্ুকারদর্শনাং 
গচ্ছস্তমনুগচ্ছতীতি বৎ তন্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাণ্ধে ভ্মঃ। 

প্রান্ত এবায়মাত্ব। ভবিতুমর্থতি । কলম্মাৎ অনুকতেঃ অন্ুকরণমগ্ুকতিঃ 

যদেতত্তমেব ভাস্তমন্থভাতি সর্বমিত্যন্মানং তত প্রাঞ্জপরি গ্রহেইবকল্পতে। 

ভারূপঃ মত্যসক্কল্প ইতি হি প্রাঞ্জমাত্মানমামনস্তি ন তু তেজোধাতুং কঞ্চিং 

হুর্যযাদয়োহনুভাত্তীতি প্রপিদ্ধম। সমত্বাচ্চ তেজোধাতুনাং হ্ধ্যাদীনাং ন 

তেজোধাতুমন্তং প্রত্যপেক্গান্তি যং তান্তমন্তথতাসুঃ। ন হি প্রদীপঃ প্রদী 

পাস্তরমন্থভাতি । যদপুযক্তং সমানম্বতীবকেঘগুক।রো দৃশ্তত ইতি না 
মেকান্তে। নিয়মোন্তি ভিন্নস্বভাবকেঘপি হম্থকারো দৃশ্বতে যথা স্থুতখো- 

বয়ঃপিঝ্োগ্রামুকৃতিরগিং দহন্তমন্দহতি ভৌমং বা রে বাযুং বহন্তমনু- 

প্রকাশ পায় না, তিনিও তেজঃন্ব গাব, ইহাই জান] যায়, আর অন্ত গ্রকাখও 

তেজঃম্বভাবক বলিয়া উপপন্ন হয়, যেহেতু সমানস্ব ভাবেই অনুকরণ দর্শন 
হইয়া থাকে। যেমন “গমনকারীর অন্ুগমন করে" এইশ্থলে গস্কা ও অু. 

গন্তা উভয়ই সমানশ্বভাব, সেইরূপ প্রকাশক ও অন্ুপ্রকাশক এই উভদই 
তুল্যন্থভাব, অতএব ধাহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয়) তিণি কোন 

তেজোধাতুন্বরূপ, এইরূপ হইলে ইহাই বল! যায় যে, যাহার এরকাখে 

জগৎ প্রকাশিত হয়, ইনি প্রান আয্মা। যেহেতু তাহারই অনুকরণে 
এই জগৎ হইয়াছে, এইস্থলে প্রাজ্ঞ আয্মার পরিগ্রহেই "ত্তাহার প্রকাশে 
সকল প্রকাশিত হয়” এইরূপ কল্পনা হইতে পারে। *্যিনি তেজ 

দ্বরূপ, তিনি সত্যমন্বল্প" এইবপে গ্রান্ত আত্মাকেই বর্ণন কর] যায “কোন 
তেজোধাতুরপ হুরধ্যাদির প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়” এইরগ প্রি 

নাই। যেহেতু সধ্যাদি সকল তেজোধাতুই সমাঁন। পরস্ত অন্য এমন 

কোন তেঞোধাতু নাই যে, তাহার প্রকাশে মকল প্রকাশিত হইতে 
পারে, কখনও এক প্রদীপ গ্রদীপাস্তরের প্রকাশে গ্রকাশ হয় না। আর 

উক্ত আছে যে, সমানম্বভাব পদার্থে অনুকরণ দৃষ্ট হয়, ইহা নিশ্চিত 

: নিগ্মম নহে, যেহেতু ভিরনন্বতাৰ পদার্থেরও অমৃকরণ দৃষ্ট আছে। এত 
লৌহপিওও দহনকারী অগ্লির অঙ্থকরণ করে, অর্থাৎ দহন করিয়া থাকে 
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বহতীতি। অন্কতেরিত্যন্থ ানমন্ুদ্থচৎ তস্ত চেতি চতুর্থপাদমন্ত শ্ৌকস্ত 
পুচযতি। তন্ত ভা সর্ববমিদং বিতাতীতি চ তদ্ধেতুকং ভানং কূর্ধ্যাদে- 
র্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরাযু- 
ধোগানতেত্মৃতমিতি হি গ্রাক্সরমায়ানমামনত্তি। তেজোংস্তরেণ, তত 
্ব্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ তেজোতস্তরেণ তেজোহস্তরস্ত 
গ্রতিঘাতাৎ। অথবা নহুর্যাদীনামের প্লোকপরিপঠিতানামিদং তন্ধে' 
তুকং বিভানমুচ্যতে কিং তহি সর্বমিদমিত্যবিশেষশ্রতেঃ সর্বসৈবান্ত 
নামরপক্রিয়াকারকফলজাতস্ত যাতিব্যক্কিঃ সা বরঙ্মজ্যোতিঃসন্তানিমিত্বা। 
যথা হ্্যজোতিঃমভানিমিত। সর্ধস্ত রূপজাতস্তভিব্যক্িস্তদ্বং। ন তত্র 
ূ্ষ্যো ভাতীতি চ তত্র শব্মাহরন্ প্ররুতগ্রহণং দর্শয়তি প্ররৃতঞ্চ ব্রহ্গ 
বিন্ দ্যা; পৃথিবী চাস্তরিক্ষমোতমিত্যাদিনা। অনন্তর হিরঞ্সয়ে পরে 
৮52-2-55428 
এবং পার্থিব রেণুসমূহও বহনকারী বামুর অন্গকরণ করে, ইত্যাদি স্থলে 
বিভিন্ন স্বভাবপদার্ধেরও অনুকরণ দেখা যায়। বাস্তবিক অন্গকরণশবে 
নপ্রকাশই হুচিত হইয়া থাকে । “তাহার আভাতে মকল আভাহিত হয় 
এ স্থলে সুধ্যাদির মাভাও পরমাত্মজ্যোতিজন্য ) সুতরাং প্রাজ আত্মা, 
কেই জানা যাইতেছে। পতদ্দেব! জ্যোতিষাং জ্যোতিরাঘুর্হোপাসতে- 
ইনৃতমিতি" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রাপ্জ আত্মাকে নিরূপণ করিতেছে। আর 
কোন তেজঃপ্রভাবে হুর্ধ্যাদির তেজঃগ্রকাশ পায়, ইহা অপ্রসিদধ 
এবং বিকন্ধ, যেহেতু অন্য তেজে অপর তেজকে গ্রতিঘাত করে, জখবা 
হর্যাদির তেজ; যে পরমাতমতেজোজন্ত ইহা! বলা যায় না, কিন্ত শ্রতিতে 
ওই মকলই জবিশেষ বলিয়া কথিত আাছে। পরস্ধ নাম, রূপ, ক্রিয়া, 
গরকগ্রভৃতির যে প্রকাশ, তাহাই বক্ষজেযোতিঃ, উহা! সতানিমি্বক। 
নন ধের জোতিঃ সত্তানিষি হক, সেইরূপ এই নকলের জ্যোতি হানিমিত্ক বলিয়। জানিবে। “তাহাতে হুর্যা প্রকাশ পান না" এই 
+উ তপন আহরণকরত প্রাকৃত গ্রহণ প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সেই রা বই গ্রতিপাদ্য। “যাহাতে বর্গ, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি বিদব- " আছে এই শ্রতিই উর 



২৩৪ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়) পাদঃ। 

কোঁষে বিরজং ব্র্ধ নিফলম্। তচ্ছুত্রং জ্যোতিযাং জ্যোতিস্তদ্যদা়, 

বিদে! বিছুরিতি। কথং তজ্ঞ্যো্তিযাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং নয 

ুর্ধ্যো ভাতীতি। যদপুক্তং হ্ধ্যাদীনাং তেজসাং তাঁনগ্রতিষেধস্তেজো- 

থাতাবেবাস্তন্সিনবকলতে সুর্য ইবেতরেহাং জ্যোতিষাম্ ইতি তত্রান্্ভানং 

ম এব তেজোধাতুরস্তো ন সন্তবতীত্যুপগাদিতম্। ্রক্মগ্যপি চৈযাং 

তানগ্রতিষেধোবকল্পতে যতো যছুপলত্যতে তৎ সর্বং ব্রচ্ষটব জেযোতি- 

যৌপলভ্যতে ব্রদ্ধ তু নাগ্েন জ্যোতিযোপলত্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃস্ববপ- 

ত্বাৎ যেন হৃর্ধ্যাদয়ন্তন্মিন ভাঙুঃ । ত্র হান্ঘদ্, ব)নক্তি ন তু ত্রঙ্গােন 

বাজাতে আত্মটৈবায়ং জ্যোতিযাস্তে অগৃহ্যো নহি গৃহাতে ইত্যাদি- 

শ্রতিভ্যঃ ॥ ২২। 
শশী 

হইক্সাছে যে, ত্রক্গবিদ্ মুনিগণ বলেন? হিরগ্নয় পরম কোষে বিরজ, নিক্ধন 

্রন্ম আছেন, তিনি শুত্র ও জ্যোতিষ্ষেরও জ্যোতিংস্বরূগ। যদিভিনি 

জ্যোতিক্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে সুর্য গ্রকাশ গার 

না, এইরূপ কথ! উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উত্ত হইয়াছে, এক 

তেজে অপর তেজের গ্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অগর 

তেজ প্রকাশ পাইতে গাঁরে ন। বলিয়া পরমাব্মতেজ স্্যাদিতেজের গ্রকা" 

শক নহে, ইছাতে এই কল্পনা! কর! যায় যে, ুধ্য যেমন ইতর জ্যোতিদ- 

গণের প্রকাশক, সেইকপ ব্রহ্গজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে) অতএব 

ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অন্য তেজোধাতু সকলের প্রকাশক নহে। 

আর ব্রহ্মেতে অপরাঁপরের প্রকাশ গ্রতিষেধ কল্পন! কর! যায়, যেহেতু ৫ 

নকল উপলাভ করা যায়, সেই সমুদায়ই ব্রদ্গজেযোতিতে উপলব্ধ হ্যা 

থাঁকে, কিন্ত ব্রদ্মকে অন্য জ্যোতিত্বারা উপলাভ করা যায় না, যেহেতু ও 

স্বয়ং জ্যোতিঃস্বর্ূপ এবং স্ুর্ঘযাদি যাবতীয় তেজস্বপদ্দর্থই ত্রন্মতে সদারা 

দীপ্তি পাইতেছে। আর ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশ করেন, ব্রদ্ধকে অগর কে 

গ্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এব' 

তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পাঁরে না, ইত্যাদিরপে ক্রুতিতে বরই দর্ধ 
গ্রকাশক বলিয়। উক্ত আছেন ২২ | 



তা, পাঁদঃ।]. প্রথমোহধ্যামঃ। ২৩৫ 

অপি চ্বর্ধযতে । ২৩।॥ 

শবাদেব প্রমিত ঃ | ২৪ ॥ 

তত্ভাসয়তে হৃর্ধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ| যাগত্বান নিবর্থস্তে তদ্ধাম 

পরমং মম 1” ইতি। “যদাদিত্যগতং তেজো! জগন্াসয়তে২খিলম্। 
চ্ন্্রমমি যচ্চাগৌ তত্তেজে| বিদ্ধি মামকম্।” ইতি চ॥ ২৩॥ 

অনুষ্ঠমাঞ্ঃ পুরুষে! মধ্য আয্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রায়তে তথা অঙ্ুষ্ 

মাত্রঃ গুরুষে। জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো! ভূতভব্যন্ত স এবাদ্য সউ শব 
এতদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোহয়মন্ুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রয়তে স কিং বিজ্ঞা- 
নাম্বা! কিং বা পরমাক্মেতি সংশয়; তত্র পরিমাণোপদেশান্বিজানাস্মেতি 

তাবৎপ্রাপ্তম। ন হনন্তায়ামবিস্তারম্ত পরমা্নোহশ্ুষ্ঠমাত্রপরিমাণমুপ- 

এই জগৎ গ্রাঙ্জ আত্মারই স্বরূপ, ভগবদশীতাতে উক্ত আছে ষে, 
তগবান্ শ্রী অজ্জুনকে বলিয়াছেন, পরমায্াকে নুর্ধা, চন্দ্র ও অরি, 
ইহায। কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে 
তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। গ্রীক 
আর বলিয়াছেন যে, আদিত্যস্থিত তেজ অধিল জগৎ প্রকাশিত করি- 
তেছে এবং এই যে চন্ত্রেতে ও অগ্লিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা! আমাৰ 
তেজ বলিয়া! জানিবে। অতএব গ্রাঞ্ আত্মাই মকল প্রকাশ করেন, 
অপর কোন তেজে জগণ প্রকাশ পায় না ॥ ২৩। | 

অনুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিঠিত আঁছেন, ইহা শ্রুতিতে উক্ত 
মাছে। আর উক্ত আছে যে, আস্ুষ্টমাত্র পুরুষ নিধৃ'মজ্যোতিরধ়, 
তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থের ঈশ্বর এবং ভিনি সকলের 
মাদ্য। এই যে অন্ুষ্ঠমান্ত পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিজ্ঞানাম্বা ? 
বিধ। পরমায়্? এইন্ধপ সংশয় হইতেছে। এইস্থলে অনুষ্ঠমাত্র এই 
নানা বিজ্ঞানাত্বাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্মার ধৈর্ঘ 

নর অনস্থ।) তাং তাহার অঙগু্ঠটমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে পারে 



২৩৪ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়, পাদঃ। 

কোষে বিরজং ব্রশ্ব নি্ষলম্। তচ্ত্রং জ্যোঁতিষাং জ্যো তিত্তদ্যদা়, 

বিদো বিদ্ুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিযাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুখিতং নবন্ 

সর্ষে! ভাঁতীতি। যদ্পুণক্তং হুর্ধ্যাদীনাং তেজসাং ভানগ্রতিষেধস্তেজো 

ধাতাবেবান্তন্িগীবকল্পতে হুর্যা ইবেতরেষাং জ্যোতিযাম্ ইতি তত্রাহভানং 

ম এব তেজোধাতুরন্তো ন সন্তবতীত্যুপপাদিতম্। ব্ষণ্যপি চৈথাং 
ভানগ্রতিষেধো২বকল্পতে যতো যদুপলত্যতে তৎ সর্বং ত্রদ্মটৈব জ্যোবি- 

যোপলত্যতে ব্রদ্ধ তু নান্তেন জো তিষোপলভ্যতে স্বয়ং জ্যোতিঃ্বগ- 

ত্বাখ যেন সুর্যযাদয়স্তশ্মিন ভামুঃ | ব্রদ্গ হগ্যদ্ ব)নক্ি ন তু ব্্ধাগ্নেন 

বাজাতে আত্মনৈবায়ং জ্যোতিযাস্তে অগৃহো নহি গৃহতে ইত্যাদি 

শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২২। 

হইয়াছে যে, ব্রক্মবিদ্ মুনিগণ বলেন, হিরগ্নয় পরম কোষে বিরজ, নিন 

ব্রহ্ম আছেন, তিনি শুত্র ও জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। যদিভিনি 

জ্যোতিষ্কেরও জ্যোতিঃ হইলেন, তবে কিরূপে তাহাতে হুর্যয গ্রকাণ গাম 
ন1, এইরূপ কথ] উপপন্ন হইতে পারে? আর যে উক্ত হইয়াছে) এক 
তেজে অপর তেজের প্রতিঘাত করে, অর্থাৎ এক তেজের নিকট অগর 

তেজ গ্রকাঁশ পাইতে পাঁরে ন। বলিয়| পরমাঝ্মতেজ হুর্ধ্যাদিতেজের গ্রকা. 
শুক নছে, ইছাতে এই কল্পন! কর| যাঁয় যে, হুরধ্য যেমন ইতর জ্যোতি" 
গণের প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্ষজ্যোতি সকলকে প্রকাশ করে) অতএব 

ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, অন্ত তেজোধাতু সকলের গ্রকীশক নহে। 
আর ব্রন্গেতে অপরাপরের প্রকাশ গ্রতিষেধ কল্পন। করা যায়, যেহেত্ যে 
মকল উপলাভ করা যা, সেই নমুদ্রায়ই ব্রদ্মজ্যোতিতে উপলব্ধ হইা৷ 
থাকে,কিক্ত ব্রক্মকে অন্য জ্যোৌতিদ্বারা উপলাভ করা যায় না, যেহেতু বর্গ 
স্বয়ং জ্যোতিঃম্বরূপ এবং হুর্ধযাদি যাবতীয় তেজস্কপদর্থই ব্রহ্গতে গদারা 
দীপ্তি পাইতেছে। আর বক্ষ ই অন্তকে প্রকাশ করেন, ব্রদ্ধকে অপর কেহ 
প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি নিজজ্যোতিতে প্রকাশ পান এবং 
তাহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, ইত্যাদিরূপে জঁতিতে ত্র্ধই রম 
'ীকাঁশক বলিয়া উক্ত আছেন। ২২ ॥ 



ওয়, পাদঃ। ] গ্রথমোহধ্যায়ঃ। ২৩৫ 

অপি চ্মর্যযতে ॥ ২৩। 

শব্াাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥ 

তছ্ভাসয়তে হুর্ধ্যো ন শশাঙ্কো নপাবকঃ। যাগত্বান নিবর্তস্তে তদ্ধাম 

গরমং মম )* ইতি । “যদাদিত্যগতং তেজে] জগস্ভতাস়তেইখিলম্। 

চ্চন্্রমসি যচ্চাগ্প তত্বেজে। বিদ্ধি মামকম্॥* ইতি চ॥ ২৩ 
অনুষ্ঠমান্ঃ পুরুষে মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি জয়তে তথা অস্ুষ্ঠ. 

মাত্র; গুরুষে। জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যন্ত স এবাদ্য সউ স্ব 
এইদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোধয়মন্ুষ্টমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রয়তে স কিং বিজ্ঞা- 

নামা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়; তত্র পরিমাণোঁপদেশান্ি ঞ্ানাস্মেতি 

তাবংগ্রাপ্তম। ন স্বনস্তায়ামবিস্তারশ্ত পরমায্মনোহনুষ্টমীত্রপরিমীণমুপ- 

এই জগৎ গ্রা্জ আতম্মারই স্বরূপ, ভগবদর্গীতাতে উক্ত আছে যে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে বলিয়াছেন, পরমায়াকে হুর্যয, চন্দ্র ও অস্ধি, 

ইহার কেহই গ্রকাঁশ করিতে পারে না। যাহাতে একবার গমন করিলে 
তাহ! হইতে আর নিবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। শ্রী 
আর বলিয়াছেন যে, জদিত্যস্থিত তেত্র অখিল জগৎ প্রকাশিত করি- 
তেছে এবং এই যে চন্ত্রেতে ও অগ্নিতে তেজ দেখিতেছ, ইহা আমার 
তেজ বায়! জানিবে। অতএব প্রান্ত আত্মাই সকল প্রকাশ করেন, 
অপর কোন তেজে জগৎ প্রকাশ পায় না ২৩। 

অনুষঠমাত পুরুষ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহা শ্রুতিতে উত্ত 
মাছে। আর উক্ত আছে যে, বঙুষটমাত্র পুরুষ নিধৃমজ্যো তিক, 
তিনিই অতীত ও ভবিষাৎ মকল পদার্থের ঈশ্বর এবং তিনি সকলের 
মা্য। এই যে অঙ্ু্টমাত্র পুরুষ শ্রুত আছেন, ইনি কি বিঙ্জানাম্থা? 
কিধা পরমা? এইযপ সংশয় হইতেছে। এইস্থলে অস্ুষ্ঠমাত্র এই 
ই বিজানাত্বাই বলা যাইতে পারে, পরমাত্বার দৈর্ঘ 

নর অনস্থ) ুতরাং তাহার মঙ্গঃমাত্র পরিমাণ বলা যাইতে গারে 



২৩৬ ' বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়, পাদ!। 

হাদ্যপেক্ষয়! তু মনুষাাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ 

দিশ্টতে । বিজ্ঞানাত্মনস্ত,গাধিমত্তাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পননয়াুষ্ঠমাত্ব 

শ্বৃতিষ্চ--"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবন্ধং বশঙ্গতম্। অনুষ্ঠমাং 

ুরকধং নিশ্চকর্ষ যমো। বলাৎ॥* ইতি। নহি পরমেশ্বর বলাদ্যমেন 

নিষ্তইং শক্য: তেন তত্র সংসার্ধযদষ্টমাতো নিশ্চিত; স. এবেহাগীতোব, 

প্রাধ্ধে জমঃ। পরমাযমৈবায়মন্তুষ্টমীত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতৃমর্ততি। 

কন্মাৎ শবৎ ঈশানে! তৃতভব্যস্তেতি। ন হান্যঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতভবাসত 

নিরস্কুশমীশিত। এতত্ৈতিতি চ। গ্রকৃতং পৃষ্টমিহান্থমন্দধাতি এতদৈ 

তৎ যৎপুষ্টং বরঙ্গেত্যর্থঃ। পৃষ্টগেেহ ত্রঙ্গ "অন্তত্র ধর্্াদন্যত্রান্মাৎ কৃচা 

কৃতাৎ। অন্তত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যন্তংপশ্তসি তদ্বদ" ইতি শঙ্দাদেবেি 
অভিধানশ্রতেরেবেশান ইতি পরমেশ্বরোধবগমাত ইত্যর্থ;॥ ২১1 

কথং পুনঃ সর্বগন্তম্ত পরমাম্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র মঃ। 
পপ শপ পপ পসরা ০৮ তত পি পাশপাশি 

না। বিজ্ঞানাযা। উপাধিমান; অতএব কোন কল্পনাদ্বার| তাহাব মুঠ 

মাত্র পরিমাণ সম্ভব হয়। স্মতিতেও উক্ত আছে যে, “অঙ্গু্ঠমাত্র গুকষ 

শরীরে গাঁশবন্ধ হইয়া বশীভূত আছেন, যম বলগ্রয়োগপুর্ববক হাহাকে 
আকর্ষণ করে।” যম কখন৪ বলগ্রয়োগন্ধার| পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিতে 

পারে না, অতএব সেই অস্ুষ্ঠমান্ত পুরুষ সংসারী, ইহাই নিশ্চিত হই 

তেছে। প্রকৃতপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাঝ্মাই অস্ুষ্ঠমাত্র পরিমাণ 

বিশিষ্ট পুরুষ হইতেছেন। যেহেতু তিনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থে 

ঈশ্বর, এইরূপ শক্তি আছে। পর়মেশর ভিন্ন অন্য কেহই ভূততবা 

পদার্থের নিশ্চয় ঈশর হইতে পারে না। আর "এতদ্বৈতং" অর্থাৎ উক্ত 

ঈশ্বরই তোমার পৃষ্, ইত্যাদিঞ্তিও পরমাম্ববিষয়ক ৷ বাস্তবিক "গর 
ধ্্াদন্তত্রান্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র তৃতাঁৎ তব্যাচ্চ যত্পণ্তদি তদ' 
ইত্যাদি শবদগ্রমাণে পরমেশ্বরই অসুষ্ঠমাজ পুরুষ বলিয়া জানা যা 
তেছে।২৪। 

পূর্সথতরে উক্ত হইয়!ছে যে, পরমেশ্বরই গুষ্টমাতর পুকঘ। এপ? 



ও) পাদঃ। ] প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। ২৩৭ 

সর্ধগতন্তাপি পরমাত্মনো হৃদয়েবস্থানমপেক্ষ্য।দুষ্ঠমান্তবমিদমুচ্যতে 
আকাশস্তেব বংশপর্বাপেক্ষমরত্িমারত্বম। ন.হঞ্জসাতিমাত্রত্ৈব পর- 
মাঁয়নোইসৃষ্ঠামা ্ত্বমূপপদ্যতে। ন চান্ঃ পরমাক্মন ইহ গ্রহণমর্থতি 
ঈশানশবাদিভ্য ইত্যুক্তমূ। নম্ুগ্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবন্তিতু্বা্- 
নগেক্গমপ্যঙ্ষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ/তে মন্ুষ্যাধিকারত্বা- 
দিতি। শীন্ত্রং হবিশেষপ্রবৃন্তমপি মনুষ্যানেবাধিকরোতি শল্তত্ীদর্ধিত্ধ- 
রপযু্ন্তত্বাহুপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্চেতি। বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে মনুষ্যা 
পা নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ ওচিত্যেন নিয়তপরিমাণমেৰ চৈষামদুষ্ঠমাত্ং 
হৃদয়ম। অতো! মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছান্ন্ত মন্ুষাহদয়াবস্থানাপেক্ষমন্ষ্ঠ. 
285৯: 
আশঙ্কা হইতেছে যে, বিনি দর্বগত পরমায়া, তাহার অঙ্ু্ঠমাত্র পরিমাণ 
কিবপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সর্বগত পরমায্মার 
হৃদয়ে অবস্থানাপেক্ষায় তাহাকে অসুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা যাঁয়। যেমন 
অনস্থ আকাশকে ঘটাবস্থানহেতু ঘটাকাশ বল! যাঁয়, সেইরূপ হৃদর়া- 
বস্থানাপেক্ষায় অঙ্ুষ্টমাত্র বলা যাইতে পারে। যেমন একথণ্ড বংশ 
না এক অবস্ধি (এক হস্তের কিঞ্চিৎ ন্যুন) পরিমাণ হইয়া থাকে, 
দেইরূপ হৃদয়াবস্থানাপেক্ষায় অস্ুষ্টমাত্র পরিমাণ হয়। বাম্তবিক জতি- 
মাত্র পরমাম্মার অন্ুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপন্ন হয় না এবং পরমাম্বার অন্ত 
কহাকেও এইস্থলে গ্রহণ কর! যাইতে গ!রে না, যেহেতু ঈশান শব্গাছি 
দ্বারা গরমাদ্জাই উক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণ মাশঙ্কা হইতেছে যে, পর- 
মায়া গ্রতিব্যকির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন না, ভবে “্হদয়াবস্থানাপেক্ষায় 
তাহার আঙু্টমাত্র পরিমাণ” ইহা! উপগন্ন হইতে পারে না, ইহার উত্তরে 
বক্তব্য এই যে, শ্রান্ত্র সকল অবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে মন্ৃধ্যগণে, 
রই অধিকার হয়, যেহেতু শাস্তার্থ প্রতিপাঁলনে মহ্থ্যেরইই শক্তি আছে) 

 ময্যই ভাহার অর্থা, ও মছুষ্যই শাঙ্গার্ে অপযুণদস্ত। অধিকারলক্ষণে 
ইহা বিশেষ বিবৃত হইয়াছে, মন্যোর নিয়ত পরিমাণই শরীর, ইহাদিগের 
গার মনুষঠমাতর। ইহাই উচিত পরিমাণ, আতএব শাস্তে মনু্যাধিকারিত 
খাজ মনুষ্য হায়াবস্থানাপেক্ষ গরমায়ার জন্ুষ্ঠমাত্র পবিমাণ উপপর্ 



২৩৮ বেদাস্তদর্শনম্ | [ ৩য়, গাদঃ। 

তৃপর্য্যপি বাদরায়ণঃ মস্তবাং | ২৬। 

মাত্রত্বমুপপহ্নং পরমাযনঃ। যদপুযুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্থৃতেশ্চ সংদ।- 

্েবায়মন্ু্টমাত্রঃ গ্রত্যেতব্য ইতি তৎ গ্রত্যুচ্তে স আয! তত্মসী- 
ত্যাদিবং সংসারিণ এব সভোহনুষ্টমাত্রস্ত ব্রদ্ধত্বমিদমুপদি্তত ইতি। 

ঘ্বিন্নপ হি বেদাস্তবাক্যানাং প্রবৃত্বিঃ কচিৎ পরমাত্বস্বরূপনিরূপণপর| 

কষচিত্বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমায্মৈকত্বোৌপদেশপর!। তদত্র বিজ্ঞানায্সনঃ পৰ- 

মাত্মনৈকত্বমুপদিশ্টতে না নুষ্টমাত্রত্বং কন্তচিৎ। এতমেবার্থং পরেণ শর্ট. 
করিষ্যতি। অস্ুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযোধন্তরাম্বা মদ। জনানাং হৃদয়ে সন্নিবি্। 

তং স্বাচ্ছরীরাং গ্রবৃহেন মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ তং বিদযাচ্ছুক্রমমূত, 

মিতি ॥ ২৫॥ 

অনুষ্ঠ মাত্রশ্র তির্ুষ্যহদয়াপেক্ষাম নুষ্যাধিকা রত্বাচ্ছান্্স্তেত্যুক্তং তং- 

 প্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে | বাঁঢ়ং মহ্্যানধিকরোতি শান্ত্রং ন তু মনুষ্যানেকে, 
তীহ ব্দ্ষজানে নিয়মোইন্তি তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদ্যে দেবাদন্তান- 

প্যধিকরোতি শান্্রমিতি বাদরারণ আচার্ষ্যো মন্যতে কল্মাৎ সগ্ভবাং। 

হইল। আর যে উক্ত হইয়াছে, গরিমা খোপদেশবশত এবং শ্বৃতিগাণ 
হেতু সংসারী আত্মাই অসুষ্ঠমান্র বলিয়! জান যাইতেছে) ইহার প্রত্যুত্তর 

বক্তব্য এই যে, সেই আম্মার "তত্বমপি" ইত্যা্দিরূপে ব্র্গত্ব উপনিষ্ট হয। 
বাস্তবিক বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, অর্থাৎ বেদাস্তের কোন অংশে 

পরমাত্স্বর্ূপ নিরূপণ হইয়াছে, কোন অংশে বিজ্ঞানাযার পরমায্মৈকদ্ 

উপদেশ আছে, অতএব এ স্থলে বিজ্ঞান আ্বারই পরমাত্মন্ধপে একত্ব উপ. 

দিষ্ট হয়, কাহারও অনুষ্ঠমাত্ত্ব উপনিষ্ট হয় নাই, এই বিষয় পরে বিশেষ 
রূপে স্পষ্ট করিবেন। শাস্াত্তরে উক্ত আছে যে) অনুষ্ঠমাত্র গুকথ 

সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ে নিবিষ্ট আছেন, তাহাকে জানিতে হইব ॥২৫। 
ূর্বহুত্রে উ্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রের মহুষ্যাধিকারগযুক্ত খুষ্ঠমাও 

শত সবদয়াবস্থান অপেক্ষা! করে, তাঁহার গ্রলঙ্গে ইহা বলা যায় থে, শা 
থে মন্য্যদিগকে অধিকার করে, তাহা ্বীকার করি, কিন্ত ব্বিক্ঞান 
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ধন্তবতি হি তেযামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিবং তাঁবস্মোক্ষ- 

বিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভৃত্যনিত্যত্বালোচনাদিনি- 

মি্তঘ। তথা সামর্্যমপি তেষাং সম্ভবতি মত্ার্থাবাদেতিহাসপুরাণ- 
(লাকেত্। বিগ্রহবত্বাদ্যবগমাৎ্। ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিযেধোতস্তি 

ন চৌগনয়নাদিশাস্ত্রেণেযামধিকারে! নিবর্তিতঃ | উপনয়নস্ত বেদীধ্য- 

যনার্ঘতাৎ তেষাঞ্চ স্বয়ং গ্রতিভাতবেদত্বাৎ অপি চৈষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং 

গনচর্ধযাদি দর্শয়তি একশতং হ বৈ বর্ধাণি মঘবা৷ গ্রজাপতৌ ত্রঙ্ধচর্য্য- 
মুবান ভৃণুট্ব্ব বারুণির্বরুণং পিতরমুপমপার অধীহি ভগবো! বরঙ্গেত্যাদি। 
যদপি কর্মন্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাংন খষী- 

গামার্ধেয়ান্তরাভাবাদিতি ন তদ্দিদ্যাম্বত্তি। ন হীন্্রাদীনাং বিদ্যান্বধি- 

গ্রিয়মাণানামিস্্রাদ্যদেশেন কিঞ্চিৎ কত্যমন্তি ন চ ভূথ্বা্দীনাং ভূখাদি- 

হইলে উক্ত নিয়ম থাকে না, বাদরায়ণাচার্ধ্য বলেন যে) সেই মনুষ্যগণের 
শ্রেষ্ঠ যে দেবাদি তাহাদিগকে ও শান্তর অধিকার করে। যেহেতু দেবাদিরও 
অর্ধনাদি অধিক|রকারণ আছে। এই স্থলে মোক্ষই প্রার্থনীয়, তাহা 
দেবাদিরও সম্ভব আছে। বিকারবিষন্ন এ্রশ্বর্য্ের অনিত্যত্ব পর্যযালোচন!. 

দ্বারাই মোক্ষ হইয়! থাকে । আর মন্্রার্থবাদ) ইতিহাস, পুরাণ ও 
লোৰ গ্রসিদ্ধিহেতু দেবগণের শরীরবস্তাবগম প্রযুক্ত দেবগণেরও সামর্থ্য 
আছে এবং তাহাদিগের কোন প্রতিষেধ নাই। জার উপনয়ুনশাস্ত্ব- 

দারা তাঁহাদিগের অধিকারনিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু বেদাধায়নই উপ- 
শযণের প্রয়োজন, কিন্ত দেবগণের বেদঞ্জান শ্বতঃসিদ্ধ জান। যায়, পরন্ত 
বিদযা্রহণার্থে ই দেবগণের ত্র্মচর্য দর্শন আছে, অর্থাৎ ইন্ত্র একশত 
খর গ্রজাগতির নিকট ব্রহ্ষচর্ধ্য করিয়াছিলেন এবং বরুণতনয় ভৃগু 
সাগন পিতা বরণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্ ! 
মাকে অদ্মোপদেশ করন্, ইত্যাদি ক্রুতিতে দেবগণের, ্রদ্চর্ধ্য উক্ত 
শাছে। আর যে অনধিকার়কারণ উক্ত জাছে, তাহাও দেবতাদিগের 
নপ। দেবতার অন্ভদেবতা নাই এবং খধিগণের অন্ত খধি নাই) আর 
বিযাতেও তাহ কিছুই নাই, বিদ্যাতে অধিকারী ইঞজজাদির উদ্দেশে 



২৪০ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়, পাঁদ;| 

বিরোধঃ কর্ণনীতি চেম্ানেকপ্রতিপত্তে্রশনীং ॥ ২৭। 
িঠিিডিউিটি রতি 872 

সগৌন্রতয়! তশ্মান্েবাদীনামপি বিদ্যাম্বধিকারঃ কেন বা্ধ্যতে। দেবা- 

দ্যধিকারেধপা/সুষ্টমা ত্ক্রতিঃ স্বানুষ্ঠাপেক্ষযা ন বিরুধ্যতে ॥ ২৬। 

স্তাদেতৎ যদি বিগ্রহবত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেধাদীনাং বিদ্যাশ্বধিকাৰে 

বর্ণে বিগ্রহবন্বাৎ খত্বিগাঁদিৰং ইন্্রাদীনামপি স্বরূপমনিধানেন কম্মাগ- 

তাঁবোংভ্যুপগম্যেত তদ| চ বিরোধঃ কর্মণি স্তাৎ ন হীন্জাদীনাং স্বননপ- 

সন্নিধানেন যাগেংঙ্গতাবো দৃগ্ততে ন চ সম্ভবতি। বহুযু যোগেঘু যুগ, 

পদেকগ্তেন্তশ্ব শ্বরূপদন্নিধানীমুপপত্বেরিতি চেৎ নায়মন্তিবিরোধঃ কন্মা- 

দনেকপ্রতিপন্তেঃ। একস্তাপি দেবতায্নে। যুগপদনেকস্বরূপগ্রাতিপন্তি: 

সম্ভবতি। কথমেতদবগম্যতে দর্শনাৎ। তথা হি কতি দেবা ইচ্্যগ' 
ক্রমা ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয্শ্চ তরী চ সহত্রেতি নিরুচ্য কতমে তে ইত্যন্তা 

পৃচ্ছায়াং মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়ন্তিংশত্বেব দেবা ইতি ক্রুবতী হি, 

কোন কার্ধ্যই ন।ই এবং ভৃগুপ্রত্থতির ভৃগুপ্রভৃতি মগোত্রতাহেত কোন 

কার্ধ/ হইতে পারে না। অতএব ইন্্রাদির বিদ্যাধিক1রকে কে বারণ 

করিতে পারে? সুতরাং দেবাদির অধিকারে অস্ুষ্ঠমাত্র শ্রতি আঙ্ুঠা 

পেঙ্গায় বিরুদ্ধ হয় নাঁ॥ ২৬॥ 

যদি শরীরবস্তাদি স্বীকায় করিয়া! দেবাদির শরীরবস্তাহেতু বিদ্যাতে 
অধিকার বর্ণিত হইল এবং খাত্বগাদির ন্যায় ইন্জরাদিরও স্বপননিধান- 

হেতু বর্খাঙ্গাব ম্বীকার কর! যাঁয়। তাহাহইলে কর্শেতে বিরোধ 

ঘটিয়া উঠে, ইন্জরাদির স্বরূপ সর্মিধানহেতু যাগের অঙ্গ বলিয়া দু হা, 
ইহা সম্ভব হয় না, বহুযাগেতে একদা! এক ইত্ত্রের শ্বরূপ ম্জিধান অসস্ভব 
হইতেছে; সুতরাং বিরোধ হয়, ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে বিরোধ 

হয়না । যেহেতু অনেক গ্রতিপত্তি আছে, অর্থাৎ এক দেৰতীরও একা 

অনেক শবরপ এতিপতি স্ভধ দেখা যায়। দেবতার সংখ্যা কত? এই 
উপক্রমে শতিতে তয়ন্্ংশৎ দেবতা বলিয়। এক দেবতার একদা অনেক" 
স্বরূপ গরদর্শন করিয়াছেন এবং খন্ত শ্রুতিও দেবতার অনেক বূপতা 



ওয়, গাদঃ | ] প্রথমোহধ্যায়ঃ। ২৪১ 

রেকৈকস্ত দেবতায্মনে। যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথ] ব্রস্ত্িংশ, 
ভোংপি বড়াদান্তর্ভাবক্রমেণ কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈক- 
রূপতাং দেবানাং দর্শযস্তী তন্তৈবৈকগ্ত প্রাণস্ত যুগপদনেকরূপতাঁং 
র্শয্তি। তথা স্বতিরপি--“আত্মনো ৰৈ সহআাণি বহুনি ভরতর্ভ। 
ক্যা যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সট্বৈর্শহীঞ্চরেৎ॥ ্রাপ্ুয়াদিষয়ান্ 
কৈশ্টিৎ কৈশ্শিহুগ্রস্তপশ্চরেৎ। সঙ্জিপেচ্চ পুনস্তানি হৃর্ষ্যো রশ্সিগণা- 
নিব॥” ইত্যেবং জাতীরিকা প্রাপ্তাণিমাটদাশ্বর্্যাণাং যোগিনামপি বৃগ- 
পদনেকশরীরযোগং দর্শয়তিকিমু বক্তব্যমাজানসিদ্ধানাং দেবানাম্। 
অনেকরপপ্রতিপত্তিসন্তবাটচ্চেকৈক দেবত| বছুভী রূপৈরাত্মানং গ্রবি- 
ভ্্য বহুযু যোগেষু যুগপদজভাবং গচ্ছতি পরৈশ্চ ন দৃষ্ঠতেতত্তর্ধানাদি- 
শক্তিযোগাদিতাপপদ্যতে । অনে কপ্রতিপৰ্রেদর্শনাৎ ইতান্তাপরা ব্যাখা । 
বিগ্রহবতামপি কর্দাঙ্গভাবচোদনাশ্বনেক! প্রতিপত্বিদৃশ্ততে । কচি- 
৮ পাশা পিীশ্সিপিপপিপী শিক শি পপোপপপপপ পপ পিপল পা ৭ সপ পাশা বিপাশা শা পর্বটি ীীশীশীীশ৮শশিি2ল 

্রর্শন করিয়া একদ! এক প্রাণের অনেক রূপতা! প্রদর্শন করিয়াছেন । 
দৃতিগ্রমাণে জান] যাঁয় যে, যোরীরা আম্মাকে বহু সহশ্রন্ধপ করিতে 
গারেন এবং তাহারা যথোচিত বল পাইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। 
ঠাহাদিগেব মধ্যে কেহ বিষয়ী হয়, কেহ বা উগ্রতপঞ্ত1 করে, পুনর্বার 
মেই মকল সংক্ষেপ করিয়। থাকে । হুর্ধয যেমন রশ্থিসকল বিস্তৃত ক্রিয়া 
ুরর্কার গ্রহণ করেন, সেইরূপ যোগীয়! মায়াকে বিস্তার করিয়া পুনর্ধার 
তাহ! মংগ্রহ করিয়া! থাকেন । ইত্যাদিরূপে যোরীর! যে অপিমাদি ধর্বর্ধয 
পাইয়া একঘা অনেক শরীরযোগ করেন, তাহা দর্শিত আছে । যোরী- 
রাও যখন এইরূপে একদা বন শরীরঘোগ করিতে পারেন, তখন শিদ্ধ 
দেবগণের উজ্ত বিষয়কে সংশয় কি? জতএব দেবভাদিগের অনেক রূপ 
প্রতিগন্তি স্ভটবহেতু এক এক দেবতা ও বন্রূপে আম্মাকে বিভাগ করিয়। 
দা বহু যাগের অনীতৃত হইতে পান্গেন। ভাহাদদিগের অন্তর্ধানশকতি- 
আগ আছে বলি অপরে ইহা দেখিতে পায় না, অথবা শরীরধারী 
তাদিগের কর্ণানাববিষয়ে অনেক গ্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। কোন এক 
যদ একদা অনেনত জাগ্্ আঙগ হইতে পায়ে না। যেষন একছা 



২৪২ বেদাস্তদশনম্। [ ৩য়, গাঁদঃ| 

শব ইতি চেম্নাতঃ গ্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানীভ্যাম্ । ২৮। 

দেকোংপি বিগ্রহবাননে কত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি যথা বছুভির6ভাজয়, 

ভিটনকো ত্রাঙ্মণো মুগপন্ভোজযতে। কচিচৈকোইপি বিগ্রহবাননেকর 

যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি। যথা বহুভির্নমধুর্বাৈরেকো! ব্রাঙ্গণো ুগগর, 
মক্তিয়তে তদ্বদিহোদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্থাদ্যাগম্ত বিগ্রহবতীমপ্যেকানে, 

বতামুদ্িশ্য বহবঃ শ্বং দ্বং দ্রব্যং যুগপৎপরিস্তাক্ষস্তীতি বিগ্রহবন্বেংপি 
দেবানাং ন কিঞ্চিৎকর্ণি বিরুধ্যতে ॥ ২৭ 

ম! নাম বিগ্রহবত্ধে দেবাদীনামভ্যুপগম্যমানে কর্মণি কচিদ্ধিরোধঃ 
প্রাসঞ্জি শবে তু বিরোধঃ প্রদজ্যেত কথং ওৎপন্তিকং হি শবান্তার্থেন 

সন্বন্ধমাশ্রিত্যানপেক্ষত্বািতি বেদন্ত প্রামাণ্যং স্বাপিতম্। ইদানীন্ক 

বিগ্রহবতী দেবতাত্যুপগমামান। যদাটপার্রযযোগা?্যুগপদনেককর্্ 
হ্বীনি হবীংষি তুপ্রীত তথাপি বিগ্রহযোগাঁদন্মদািবজ্জননমরণবতী দেতি 

্নেকে ভোজন করাইলে এক ব্যক্তি তাহা একদা ভোজন করিতে 

পারে না, সেইন্ধপ এক শরীরবান্ ব্যক্তি কখনও একদা অনেক যাগর 
অন হইতে পারে না। বাস্তবিক যেমন একদাই একজনকে অনেকে নম- 

স্কার করিলে সেই এক ব্যক্তি একদ| অনেকের নমন্ত হইতে পারে, সেইরূপ 

এইস্থলেও অবিরোধ হয়, অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া দ্রব্য পরিত্যাগ 
করিলেই যাগ হয়) হুতরাং শরীরবান্ এক দেবতাকে উদ্দেশ করিনা 
ক্মনেকেই আপন আপন অভিলধিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারে, অন 
এব দেষগণের শরীরসত্বেও কর্ম্েতে কোন বিরোধ নাই ॥ ২৭। 

দেবতাদিগের শরীরবতত। হ্বীকাঁর করিলেও কর্টেতে কোন বিরোধ 

হয় না বরং শবেতেই বিরোধগ্রসঙ্জ হয়, তধে কিরধূপে অর্থের সহিত 
শবের ওৎপত্তিক সন্বন্ধ আশ্রয় করিয়া আনপেক্ষত্বছেতু বেগের প্রামাণ্য 

স্থাপিত হইল, এইক্ষণ দেবতারা! শরীরবান্ ইছাই স্বীকার করা যায় এবং 
তাহার! যদি ধ্ধ্যযোগহেত্ একদা অনেক বর্শস্ব্ধী দেবতা যজ্ীয়হবিঃ : 
ভোজন করেন বটে, তথাপি শরীরযোগহেডু অপ্মদ রায় তাহারাও 
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নিত্যন্ত শনস্তানিত্যেনার্েন নিত্যসঙ্গ্ধে গ্রলীয়মানে যদ্বৈদিকে শে 
গামাণ্যং স্থিতং তন্ত বিরোধঃ স্কাদিতি চেগ্লায়ম্প্যন্তি বিরোঁধঃ কশ্মাঁ 

অতঃ গ্রভবাৎ। কতএব হি বৈদিকাহ্ছব্ান্দেবাদিকজ্জগৎ প্রভবতি। 

নন জন্মাদ্যন্ত যত ইতি ব্রঙ্গগ্রভবত্বং জগতোইংবধারিতং কথমিহ শব- 
গ্রতবত্বমুচাতে । অপি চযদি নাম বৈদিকাচ্ছন্বাদন্ত গ্রবোইভ্যুপগ্তঃ 
কথমেতাবত। বিরোধঃ শবে পরিহ্ৃতঃ যাবতা। বলবে। রুদ্র আদিত্য। বিশ্বে 

দেবা মরুত ইত্যেতেত্্থ। অনিত্য। এবোতৎপত্তিমত্বাৎ তদনিত্যন্বে চ তদ্বা- 

চিনাং বৈদিকানাং বন্বাদিশবানামনিত্যত্বং কেন লিবার্ধ্যতে। প্রসিদ্ধং 

হিলোকে দেবদত্বস্ত পুত্রে উৎপন্নে য্জদৃত্ত ইতি তন্য নাম ক্রিয়তে ইতি। 

তক্ান্থিরোধ এব শব্ধ ইতি চেন গবাদিশববার্থসপ্বদ্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ। নহি 
গবাদিব্যকীমামুৎপত্তিমন্বে তদাকতীনামপ্যুৎপত্তিমত্বং স্তাৎ দ্রব্য গুণ- 

কর্মণাং হি বাক্তয় এবোত্পদ্যস্তে নাকৃতয়ঃ। আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং 

জননমরণশালী। অতএব অনিত্য অর্থের সহিত নিত্যশষের নিত্য সম্বন্ধ 

গ্রতীয়মান হইলেও বৈদিকশব্ধের যে প্রামাণ্যস্থিত আছে, তাহার বিরোধ 

হা, কিন্তু বাস্তবিক বিরোধ হত্ব না, যেহেতু এই বৈদিকশব হইতেই 
দেবাদি জগতের সম্ভব হয। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, প্জন্মাদ্যন্ত 
যত এই শুত্রে তরঙ্গ হইতেই জগতের উৎপত্তি অবধারিত আছে) তবে 
কিনন্পে জগতের শব্গ্রভবত্ব বল! যাইতে পারে? আর যদিও বৈদ্িক- 
শব হইতে জগতের প্রন্ভব স্বীকার হইয়াছে, তবে আর কিরূপে এই 
বিরোধ শষে পরিধত হইতে পারে, যেহেতু বস্গগণ, কত্রগণ, আদিতাগণ, 
বিশ্বগণ ও মরুদ্গণ ইহার! সকলই উৎপত্তিশালিব প্রযুক্ত অনিত্য এবং 
দি ইহারা অনিত্য হইল, তবে তাহাদিগের*বাচক বৈদিক বন্ধ প্রভৃতি 
শের অনিতাতা কে বারণ করিতে পারে? লোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে 
৭, দেবদত্ের পুত্র উৎপন্ন হইলেই যজ্জদত্ব বলিয়া তাঁহার নামকরণ 
যা যায়, অতএব শঙ্ষেই বিরোধ হয়) তাহা নহে, যেহেতু গবাদিশব্ের 
বধের মিত্য্র্শন আছে, গবাদি ব্যক্তির উৎপত্ধিশালী হইলেও 
পাতীর উৎপৰিম্তা শ্বীকার করা যায় না। জধ্য, গুণ ও কশ্ 
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সন্বদ্ধো ন ব্যক্তিভিঃ। ব্যন্তীনামানস্তয।ৎ সন্বস্বগ্রণান্ুপপত্তেঃ বাক্তি- 

যৃৎগদামা াস্বপ্যাক্কতীনাং নিত্যতবায় গবাদিশবোধু কশ্চিদ্বিরোধো দৃষ্ততে। 
তথা গ্রেবাদিব্যক্ষি গ্রভবাভ্যাপগমেইপি আকৃতিনিত্যত্বার কশ্চিদস্থ[দি 

শক্েধু বিরোধ ইতি জ্ষ্টব্ম্। আক্কৃতিবিশেষস্ত দেবাদীনাং মন্ত্র্ঘবাদা, 

দিতে) বিগ্রহবস্বাদ্যবগমাদবগন্তবাঃ | স্থানবিশেষসঘন্ধনিমিত্তাশেন্ত্রাদি 

শবাঁঃ সেনাপত্যাদিশফবৎ। ততশ্চ যো যন্তৎস্থান মধিতিষ্ঠতি দম 

ইন্্রাদিশট্বরভিধীয়তে ইতি ন দোষো ভবতি। ন চেপদং শব গ্রতবন্ 

বঙ্ধগ্রীভবত্ববহপাদানকারণত্বাভি গ্রায়েণোচ্যতে কথং তহি স্থিতিবাটকা. 

আন! নিত্যে শবে নিত্যার্থনন্বন্ধিনি শবব্যবহারযোগ্যার্ঘব্াক্তিনিষ্পন্তিযত। 

প্রভব ইত্যুচ্ততে। কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ গ্রভবতি জগদিতি গ্রনত: 
ক্ষাহ্মানাভ্যাম্। গ্রত্যক্ষং হি শ্রতিঃ প্রামাণ্য প্রত্যনপেক্ষত্বাং। নন 
মানং স্থৃতিঃ গ্রামাণ্যং প্রতিসাপেক্ষত্বাং। তে হি বি টিং দর্শ 

০তাঁশিশী শীট পিপিপি ১০ শী শি লিপি পপি শা সপ শপ পোপ সাশ এ, 

ইছাদিগের ব্যক্তিই উৎপত্তিশাপী টি উৎপন্ি হী আকুতি 

সহিতই শব্ের নন হয়, ব্যক্কির সহিত সঙ্্ধ হয়না, যেহেতু বাকি 
অনস্ত, অতএব তাহার সন্বদ্ধগ্রহণের উৎপত্তি নাই, বাক্তি কলের উং- 

পত্ভি হইলেও আকৃতি সকলের নিত্যতাহেতু গবাদিশবে কোন বিরোধ 
দৃ্ হয় না এবং দেবাদি বাকিন প্রদ্ভব স্বীকার করিলে আরতি 

নিতাতাহেতু বন্ধগ্রভৃতি শবে কোন বিরোধ নাই) ইহাই দেখা যায 

দেবাদির যে জাতি শেষে উজ আছে, ভাহাও মন্তার্থবাদদিহেতু শরীর 

বহাদির অবগমে জান! যায়, সেনাপত্যা্িশকের ভ্তায় ইন্ারিশব? 

গ্বান এবং মম্প্কবিশেষ নিমিত্ত জানিবে। যেধে সেই স্থানে) অর্থা 

অময়াবতীতে অধিঠিত থাকেন, তাছাকেই উন্্র বল] যায, অতএব কোন 

দোষ হইতে পানে লা, যেমন উপাদানকারণ।তিগ্রায়ে ত্রদ্ধগ্রভবন্ব বা 
যায়, শষ গ্রতবত্ব সেইরূপ নছে, তবে কিন্নপে স্থিতিবাচকরূপে নিত 

শন্ষে এবং শ্বব্যবহারযোগ্য অর্থনিপত্তি হয়, অতঞএবই *্ঞরভব” এই কথ 
বলা যার, শষ হইতে জগৎ গ্রাচৃভূতি হয়) এইন্প প্রতাক্ষ9 হ্যা? 
বাগ উ্তার্থ প্রতীয়মান হয়। আমাণ্যানপেক্গতরীযুক্ধ জতিই প্র 
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্তঃ। এত ইতি বৈ প্রজ্জাপতির্দেবানস্থজতাস্থগরমিতি মন্ষ্যানিন্দব 
ইতি পিতৃংস্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানামব ইতি স্তোকং বিশ্বানীতি শশ্বমভি- 

দৌভগেত্যন্তাঃ গ্রজা ইতি শ্রুতিঃ। তথান্তত্াপি ম মনসা বাচং মিথুনং 
সমতবদিত্যাদিন! তজ তত্র শব্বপূর্বিক। স্থষ্টিঃ শ্রাব্যতে। স্বৃতিরপি-_ 

“অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎহ্ষ্টা ম্বয়ভূব1। আদৌ বেদময়ী দিব্য। 

ঘতঃ দর্বাঃ প্রবৃত্তর়ঃ ৪" ইতি । উৎ্সর্গোহপ্যয়ং বাঁচঃ সন্প্রদায় প্রবর্ণন।- 

ত্বকো দ্রষ্টব্যঃ অনার্দিনিধনায়। অন্যাদৃশস্তোৎসর্মস্তাসন্ভবাঁৎ। ত্বথা-- 

'নামরূপে চ ভূতানাং কর্মণাঞ্চ প্রবর্তনম্। বেদশবেভ্য এবাদৌ নির্মম 
দমহেশ্বরঃ1” ইতি। “সর্কেষাঞ্চ ম নামানি কর্দাণি চ পৃথক্ পৃথক্। 
বেদশবেভ্য এবাদে পৃথক্ সংস্থান্চ নির্দমে ॥* ইতি চ। আপি চ চিকী- 
ধিতমর্থমন্তৃতিষ্ঠন্ তন্ত বাচকং শব্দং পূর্বং স্বৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমন্তুতিষ্ঠতীতি 
র্নেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা গ্রজাপতেরপি আর্ট স্ষ্টেঃ পূর্বং 

বৈদিকাঃ শব! মনগি প্রাছুর্বভূবুঃ পশ্চাতদন্থগতানর্থান সসর্জেতি 

এব প্রামাণ্যাপেক্ষ প্রযুক্ত স্বৃতিই অনুমান। উক্ত গ্রত্যক্ষ ও অন্যান, 
এই উভয়ই শব্বপূর্ববক স্যষ্টিগ্রদর্শন করিতেছেন। “এত ইতি বৈ প্রজা- 

গতি দেবানস্থজতাস্থগ্রমিতি মহুষ্যানিদাৰ ইতি পিতৃং স্থিরঃ পবিজমি 

্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভি সৌভগেত্যন্তা প্রজ্াঃ* এবং 
'ম মনসা বাচং মিথুনং লমভবৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে শববপূর্বাক স্থষ্ি শ্রুত 
আছে। শ্বতিগ্রমাণেও জানা যায় যে, জন্ধা আদিতে অনাদি, অনস্ত, 

নিত্য, দিবা, বেদময়ী বাকা স্থটি করিয়াছিলেন, সেই বাক্য হইতেই 
মকল জগৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই সঙ বাকসম্প্রদায়গ্রবর্চনাত্মক 
জানিবে। শ্বৃতিতে আর লিখিত আছে যে, নাম, রূপ ও ভূত এবং 
র্েরপ্রবর্ধম এই সকলই মহেঙ্বর হৃষির প্রথমে বেদযাক্য হইতে 
ির্মাণ করিয়াছেন। আর মফলেরই নাম, নূপ ও কর্ম এই সমুধায় 
তিন বোবাকা হইতে চ্ষির প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ নির্মাণ করেন। আর 
এ চিক্ীর্ষিত অর্থ অদুষ্ঠানকরত পূর্বে তদ্বাচকশষ শ্মরণ করি 
ও দেই অর্ধাঠান করে, ইহা আামাদিগে্স সকলেরই প্রস্যক্ষ আছে 
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গম্যতে। তথ! চ শতিঃ স ভূরিতি ব্যাহরন্ স ভূমিমস্থজতেত্যেবমা, 

দিকা ভূরাদিশক্মেভ্য এব মনসি প্রাহ্তেত্যো তৃরাদীন্ লোকান্ প্রা. 

ভূতান্ স্ষ্টান্ দর্শয়তি। কিমাঝ্সকং পুনঃ শবমভিপ্রেত্যেদং শব প্রত. 

বত্বমুচ্যতে ক্ফোটমিত্যাহ। বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপনন গ্রধ্বংসিত্বান্নিতোতা: 

শবেত্যে! দেবাদিব্যকীনাং প্রভব ইত্যম্থপপন্নং স্তাৎ। উৎপন্গ্র্ন- 
দিনশ্ বর্ণাঃ প্রত্যুচ্চারণমন্থা চান্ঘথা ছ গ্রতীয়মানত্বাৎ । তথা হয 

মানোইপি পুরুষবিশেষোধধায়নধ্ব নিশ্রবণাঁদেব বিশেষতে। নির্ধারন 
দেবদত্োইয়মধীতে যজ্ঞদত্বোইয়মধীতে ইতি। নচায়ং বর্ণবিষয়োইন. 

থাত্বপ্রত্যয়ো মিথ্যাজানং বাধকগ্রত্যয়াভাবাৎ। ন চ বর্ণেভ্যোধর্ধাব, 

গতিযুক্ত1 ন হেকৈকে। বর্ণোধ্থং প্রত্যায়য়েং ব্তিচারাৎ| নচ বর্ণ 

সমুদায় গ্রত্যয়োধক্তি ক্রমবত্বা্ণানাম্। পূর্বপূর্ববর্থান্ুভবজনি তসংসকার, 

পাপী পিপিপি পাশ পপি পপ পপ পাপী ৮:৮৭ পট সপ টিপশস 

এবং স্থটির পূর্কে সষ্টিকর্তা গ্রজাপতির৪ মনেতে বৈদ্িকশব গাছ 
হইয়াছিল, পরে প্রজ।পতি সেই শন্দান্্যায়ী সকল পদার্থ স্থট্টি করেন। 

শ্রুতিতে লিখিত আছে, প্রজাপতি "্ভৃঃ* এই শব করিয়া ভূমি হট 
করিয়াছিলেন, এইকপে প্রজাপতির মনে ভূর।দিশব্ম প্রাছুরতি হইনে 
ভুরাদি সকল লোকের সৃষ্টি প্রদর্শিত আছে। কিরূপ শব অঠিগ্রায 

করিয়। এই শবপ্রতবত্ব কথিত হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ক্ষোট 

শবৃই এই স্থলে অভিপ্রেত, বর্ণপঙ্গে বর্ণের উৎপন্ন গ্রধ্বংমিত্পরঘুক্ত নি, 
শব হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, ইহা অন্গপপন্ন হয়, বর্ণ মকলই উৎ- 
পর ও ধ্বংসশলী, যেহেতু তাহাদিগের প্রতি উচ্চারণেই পৃথক্ গৃথৰ্ 
আকার গ্রতীয়মান, হইয়! থাকে । কোন পুরুষ অধ্যয়ন করিতেছে, এমন 
সময় মে অদৃষ্নমান হইলে৪ তাহার অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণে গ্রতীয়মান হয 

যে, দেবদত্ত অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বাধকাভাবপ্রযুক্ত এই বর্ণবিষযক 

অন্থাত্ প্রত্যয় মিথ্যাজান নহে এবং বর্ণ হইতে অর্থাবগতি হয় না। 
ব্যতিচারহেতু এক এক বর্ণ র্থপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না বলিয়া 

উজ হইয়াছে) তাহ! দুসঙ্গত নহে, কারণ সন্ন্ধগ্রহণাপেক্গী শব রঃ 
প্রতীয়মান হইয়/ধূমাদির স্থান অর্থপ্রতীতি করিতে গাঁরে, কিন্ পূর্ব 
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গ্হিতৌধস্ত্যো। বর্ধোধ্থং প্রত্যাযমিষ্যতীতি যছ্যচোত তন্ন স্বন্ধগ্রহণা- 
গেক্ষো হি শব; স্বয়ং প্রতীয়মানোংর্থং প্রত্যায়য়ে ধৃমাদিবৎ ন চ পূর্ব. 
র্মবর্ধীনুভবজ নিতসংস্ক1রস হিতস্াস্তযবরণন্ত গ্রতীতিরস্তযপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কা- 
রাধাম্। কার্ধাপ্রত্যায়িতৈঃ মংস্কাটৈঃ সহিতোহন্ত্যবর্ণোধর্থং প্রত্যায়, 

যিষ্যতীতি চেন্ন সংস্কারকার্য্যস্তাপি ম্মরণন্ত ক্রমবর্তিত্বাৎ তন্াৎ স্ফোট এব 

শব; মূ চৈটক কবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজেহন্ত্য বর্ণ গুত্যয়জনিতপরিপাকে 
প্রত্যয়িন্নেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভামতে । ন চায়মেক- 

্রত্যায়ো বর্ণবিষয়] স্বতিঃ বর্ণানামনে কত্বাদেকগ্রত্যয়বিষয়ত্বান্থপপত্তেঃ| 

তন্ত চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজায়মানত্বািত্যত্বং ভেদপ্রত্যয়স্ত বর্ণবিষয়- 

স্বাং। তন্রাগিত্যাচ্ছবাৎ শ্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফল- 

লক্গণং জগদতিধেয়ভূতং গ্রভবতীতি। বর্ণ! এব তু শব ইতি ভগবাম্থপ- 

বর্ষঃ। ননুৎপন্নগ্রধবংপিত্বং বর্ণানামুক্তং তন্ন তএবেতি প্রত্যভিজানাৎ। 
নাদ্খাৎ প্রত্যতিজানং কেশাদিঘিবেতি চেন্ন গ্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাগান্ত- 

রম বর্ণের অন্ুভবজনিত মংস্কার মহিত অস্ত্যবর্ণের প্রতীতি হয় না) যেহেতু 

'্কারের প্রত্যক্ষ নাই। আর যদ্দি বল, কার্য্যদ্বারা অনুমিত সংস্কার 

গহিত অন্ত্যবর্ণ অর্থপ্রভীতি জন্মায়, ইহা। নহে, যেহেতু মংস্কারের ক্র্য্য 

মরণের ক্রমবর্ঠিত্ব আছে, অতএব ক্ফোট শবই সকলের কারণ, সেই 

শও এক এক বর্ণের গ্রত্যয়জন্ত সংস্কারের বীজভূত অন্তযবর্ প্রত্যয়- 
জনিত পরিপাক গ্রতীতির জনক হইলে একপ্রতীতি বিষয়তা প্রযুক্ত বটিতি 
প্রকাশ পায়। আর একত্বপ্রত্যয় বর্ণকে বিষয় করে না) কারণ 
ব্ অনেক; ম্ৃতরাং তাহাতে একত্ব প্রত্তীতির বিষগ়্ নাই, তাহার 
উচ্চারণের প্রতি প্রত্যতিজান হয় বলিয়া! তাহার নিত্য হইয়া থাকে, 

নহে ভেদপ্রতীতি বর্ণবিষয্ক । অতএব জগতের অভিধায়ক ও নিত্য 
সাক শব হইতেই অভিধেয়ভূত ক্রিয়াকারকলক্গণ এই জগৎ উৎ- 
িহ। আর বর্ণের যে উৎপত্তি ও ধ্বংস উক্ত হইয়াছে, তাহা হুসঙ্গভ 
নহে কারণ "লেই এই বর্ণ” এইরপ গ্রত্যভিজান হয়, ইহাতে যদি বল, 
নই: এই ফেশ” ইত্যাদি স্থলে যেমন তৎসজাতীয্ কেশ) এইকধপ গাত- 
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রেণ বাঁধাহ্ূপপত্তেঃ । প্রত্যভিঞ্জানমাকতিনিমিত্তমিতি চেৎ ন বাকি. 

গ্রত্তিজানাৎ। যদি,হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্তা অন্যা বর্ণ. 

ব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরং স্তত আক্কৃতিনিমিত্বং প্রত্যতিজ্ঞানং স্তাৎ। নতেভান্তি 

বর্ণ্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যতিজ্ঞায়ন্তে । দ্বির্গোগৰ উচ্চারিত 

ইতি হি প্রতিপত্তিঃ ন তু তৌ গোশবাবিতি । নন্ধু বর্ণা অপুযচচারণ- 

তেদেন ছিন্নাঃ গ্রতীম়ন্তে দেবদত্তধ জদতয়োরধ্যযনধ্বনিশ্রবখাঁদেব ভেদ. 

প্রতীতেরিত্যুক্তম। অভ্রাতিধীয়তে সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে গ্রত্যতি 

জানে সংযোগবিভীগবাঙ্গত্ব।ঘর্ণ নামতিব্াঞকটতিত্্যনিমিত্তোৌহয়ং বর্ণ, 

বিষয়ে বিচিত্রঃ গ্রতায়ো ন স্বরূপনিমিত্বঃ। আপি চ বর্ণবাক্তিতে- 

বাদিনাপি প্রতাভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকতয়ঃ কল্পয়িভব্যাঃ। তান চপরো- 

পাঁধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যতাপগন্তবা তদবয়ং বর্ণব্যকিত্বেব পরোপাধিকো 

ভিঞান হয়, সেইরীপ “সেই এই বর্ণ* এই স্থলেও সাজাতা অবদ্ন 

করিয়া! তৎসজাতীয় বর্ণ এইবপ গ্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে, ইহাও বলা | 

যায় না, যেহেতু প্রমাণান্তরে প্রত্যতিঞ্জানের বাধা নাই । তথাপি মদ 

বলি, আক্কৃতি নিমিত্তই গ্রত্যভিজঞান হয়, তাহাঁও নহে, যেহেতু বাতিরও 

গ্রত্যতিজ্ঞান হুইয়। থাকে । যদি উচ্চারণের প্রতি গবাদি ব)কির স্তায় 

অন্ধ বর্ণ ব্যক্তির প্রতীতি হয়, তবেই আকুতিনিমিত্ত গ্রত্যভিজ্জান 

হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাই, উচ্চারণের প্রতি বর্ণ ব্যক্তিরই প্রত্য্ি 

জ্ঞান হইয়। থাকে) “গ্বো গো” এইরূপ ছুইবার উচ্চারণ করিলে গোশৰ 

ছুইবাঁর উচ্চারিত হইল, ইহাই জানা যায়, কিন্তু ইহাতে দুইটি গোপন 

হয় না। আর বর্ণ কলই উচ্চারণতেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হা! 

আর দেবদত্ত ও যক্সদত্তের অধায়নধ্বনি শ্রবণেই ভেদপ্রতীতি উক্ত আছে, 

ইছাতে বকব্য এই যে, বর্ণবিষয়ক প্রত্যতিপ্লান নিশ্চন্ব হইলে নংযো?' 

বিভাগের ব্যঙ্গতাবশতই বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জকের বৈচিত্র নিমিত্ত বর্ণবিধ 

ক বৈচিআঅ হয় উহা শ্বরূপনিমিত্তক নহে । আর বর্ণব্যক্তিভেদবাদীর 

প্রত্যভিজ্ঞানদিদ্ধির নিমিত্ত বর্ণের আকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন) দেই 

সকল কল্নাতে গরোপাধিক জেদ গ্রতীতি হয়, ইহাও স্বীকার বাসি 
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ভেদগ্রতায়ঃ স্বরূপনিমিত্তঞ্ প্রত্যভিঙ্গানমিতি কন্পন! লাঘবম্। এষ 

এব চ বর্ণবিষয়ুন্ত ভেদগ্রত্যয়স্ত বাধকঃ প্রত্যয়ে বংগ্রত্যভিল্রানম্। 

কথংতহ্োকশ্মিন কালে বহুনামুচ্চারয়তামেক এব দন্ গকারো যুগপদ- 
নেকরূপঃ শ্থাৎ উদ ত্বশ্চানুদা ্ষ্চ স্বরিতশ্চ লানুনাসিকশ্চ নিরননায়িকশ্চ 
ইতি। অথবা ধননিকৃতোইয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ। 
কঃ গুনরিদং ধ্বনির্নাম যে! দুরাদাকর্ণয়তো। বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্ত 
কর্ণপথমবতরতি গ্রত্যাপীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেঘাসপ্তনতি তগ্নি- 
বন্ধনাশ্চোদাতাদয়ো বিশেষ! ন বর্ণস্বক্নপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং প্রত্যু- 

চ্গারণং প্রত্যতিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এব সতি সালঞ্থনা উদ্বানাদিগ্রত্যয়! 
ভবিষ্যন্তি ইতরথ! হি বর্ণানাং প্রত্যতিঞ্জায়মানানাং নি্ভদত্বাৎ সংযোগ- 

বিভাগকৃতা উদাত্তাদিভেদ।ঃ কল্পেরন। সংযোগবিভাগানাঞ্চ প্রত্যক্ষাঁৎ 

ন তদাশ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেঘধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতেো| নিরাঁলন্বনা এট্টবতে 

ইহাতে গৌরব হয়, কিন্তু বর্ণ ব্যক্তিতে পরোঁপাধিক ভেদপ্রতীতি এবং 

্রত্যাভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ কল্পনাঁতে লাঘব আঁছে। পরন্থ এই 

মে গ্রত্যভিজ্ান, তাহাই বর্ণবিষয়ক ভেদগ্রতীতিব বাঁধক, তবে কিরূপে 

এককালে অনেকে উচ্চারণ করিলে একই গকার একদ! অনেকরূপ 
ইইতে গারে? অর্থাং উদাত্ত, অনুদীন্ত, সাহুনাপিক ও নিরনুনাপসিক- 
ভেদে অনেক গ্রাকাঁর উচ্চারণ হয়, অথবা এইবপ প্রতীতিতেদ ব্যক্তি- 
কত, বর্ণকৃত নহে, অতএব কোন দোষ নাই। এইক্ষণ ধ্বনি কি? এই 
আশঙ্কায় ধবনিস্বূপ বলিতেছেন ।-যখন দুব হইতে শ্রবণ করে, তখন 
ব্ণবিবেক হয় নাঁ, বিস্তু যাহ কর্ণবিবরে প্রবেশ করে) তাহাই ধ্বনি। 
নিকটস্থ হইয়া গুনিলে মন্দত্ব পটুত্বাদিতেদ কর্ণে আপক্ত হয় এবং তনি- 
ব্ধনই উদ্দাত্বাদি বিশেষ গুণ, উহা! বর্ণন্বরূপনিবন্ধন নহে। যেহেতু 
বর্ণের গ্রতি উচ্চারণেরই গ্রত্যতিজ্ঞান হয়। এইবপ হইলে উদাত্বাদি 
রতীতি মালঙবন হয়, অন্যথা প্রতাভিজ্ায়মান বর্ণের নির্ডেদহেতু মংযোগ 
বিভাগন্কত উদাত্বাদিভেদ কল্পনা করিতে হয়। মংযোগবিভাগের অপ্র. 
কষতাপ্যুক্ত তদাশ্রয় কোন বিশেষ বর্ধেতে কল্পনা কর যায় না) এই 
্ ৩২ 
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উদ্দাত্তাদিগ্রত্যয়াঃ স্থ্যঃ। অপিচ নৈবৈতদভি নিবেষ্টবামুদাতাদিভেদেন 
বর্ণানাং গ্রত্যতিজ্ঞায়মানানাং ভেদে! ভবেদিতি। ন হত্তন্ত তেদেনানত- 

স্াঁভিদ)মানগ্ত ভেদে ভবিতুমর্থতি। নহি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্ন 

মন্তস্তে। বর্ণেত্যন্চার্থগ্রতীতেঃ সন্তবাৎ ক্ফোটকল্পনানর্৫ধিকা। ন বধ. 

সনাম্যহং ক্ফোটং গ্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি। একৈকবর্ণগ্রহণাহিত, 

স্কারাঁয়াং বুদ্ধ ঝটিতি প্রত্যবতাননাদিতি চেন অন্ত অপি বুদ্ধ 
রর্ণবিষয়ত্বাৎ এটৈববর্ণগ্রহণোত্তরকালীনা হীয়মেক1 বুদ্ধির্দোৌরিতি 
সমন্তবর্ণ বিষয়! নার্থান্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে যতোইস্থা মপি বুদ্ধ 
গকারাদয়ে। বর্ণা অন্ুবর্তত্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হাস্য বুদ্ধগকাবাদি, 

ভ্যোহ্থান্তরং স্ফোটো বিষয়; শ্তাৎ ততে। দকারাদয় ইব গকারাদযো, 

ইগ্যস্তা! বুদ্ধের বর্তেরন্ নতু তথান্তি তন্মাদিয়মে কবুদ্ধিবর্ণ বিষ স্ৃতিঃ। 
নত্বনেকত্বাদর্ণানীং নৈকবুক্ধিবিষয়ুতোপপদ্যত ইত্যুক্তং তাং প্রতি ব্রমঃ। 

নিমিত্তই উদাতাদিপ্রত্যয় নিরালম্বন হয়। আর ইহাও অভিনিবেশ 
কর| যাঁয় না যে, উদাত্তাদিভেদে প্রত্যভিজ্ঞামান বর্ণের ভেদ হইতে 
গারে, পরস্ত অন্তের ভেদে অভিদামান অপরের ভেদ হইতে পারে না 

এবং ব্যক্তিভেদে জাঁতিভেদও স্বীকাঁর করা যায় না) বাস্তবিক বর্ণ হইতে 
অর্থপ্রতীতির সন্তব আঁছে, এই নিমিত্ত ক্ফোটকল্পনা অনর্থক। যদি বর, 
এক এক বর্ণগ্রহণেই বুদ্ধিতে মংস্কার জন্মে, এই নিমিত্বই ঝটতি ধ' 
প্রকাশ গায়) তাহা নহে, যেহেতু উক্তরূপ বুদ্ধিও বর্ণবিষয়ক। আর 
এক এক বর্ণের উত্তরকালে যে “গো” এইরূপ এক বুদ্ধি হয়, তাহাও 
সমস্ত বর্ণকে বিষয় করে, উহ! অর্থাস্তরবিষয়ক নহে। যেহেতু উর 
বুদ্ধিও গকারাদি বর্ণের অনুবর্তন করে, কিন্ত দকারাদি বর্ণের অমুর্ঘন 
করে না। যদি উক্ত বু্দির গকারাদি হইতেই অর্থাস্তর ম্পষ্টিবিষয় হা। 
তবে দকারাদির ন্যায় গকারাদিও এই বুদ্ধির ব্যাবৃত্ হইয়া থাকে, বান 
বিক তাঁহ! হয় না । অতএব উক্ত শ্বাতি যেমন এক বর্ণবিষগ্সিণী, তেমন 
বিবর্ণ বিষয়িণীও হইতেছে। বর্ণের অনেকত্বপ্রযুক্ত একবর্ণবিষয়তা! উপ" 
পর হয়না, স্ৃতিড়ে পিরিত ক 1888৬8ত৮ত ব্য এই 0 
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সন্তবত্যনেকন্তাপ্যেকবুদ্ধিবিষযত্বম। পংক্তি্বনং সেনা দখখতং সহতর- 

মিত্যাদিদর্শনাৎ। যা! তু গৌরিত্যেকো ২য়ং শব ইতি বুদ্ধি; সা বুদ্ধের 
বর্ণেধু একা থাবচ্ছেদনিবন্ধনৌপচারিকে! বনসেনানি বুদ্ধিবদেব । অন্রাহ 
যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তাঁমাঁপদ্যমানাঃ পদং স্থ্যুঃ ততে। 

জারা রাঁজা কপিঃ পিক ইত্যাদিযু পদবিশেষপ্রতিপত্তি নন স্তাৎ ত এব 
হি বর্ণ ইতরত্র চেতর এব প্রত্যবগামস্ত ইতি। অত্র ব্দামঃ সত)পি 
সমন্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমান্থুরোধিন্ত এব পিপীলিকাঃ পংক্তিবুদ্ধি- 
মারোহন্তেবং ক্রমান্থরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যস্তি তত্র বর্ণানীম- 

বিশেষেইপি ক্রমবিশেষকৃত। পদ্বিশেষপ্রতিপন্তির্ন বিরুধ্যতে। বৃদ্ধ" 

ব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাঁদ্যন্থগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসন্বন্ধাঃ সস্তঃ স্বব্যব- 

হরেইপ্যেকৈ কবর্ণগ্রহণানস্তরং সমস্ত গ্রত্যবমর্শিন্তাং বুদ্ধ ভাদৃশা এব 
্রত্তবভাসমানাস্তং তমর্থব্যভিচাঁরেণ প্রত্যায়যিষ্যন্তীতি বর্ণবাঁদিনে 

নধীয়সী কল্পন। ৷ ক্ফোটবাদিনস্ত দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পন1! চ। বর্ণাশ্চেমে 

অনেকেতে একত্রের ন্তাঁয দ্বিত্বাদিবিষয়ত্ব মপ্তব হয়, যেহেতু দশশত সেনা 

সহজ সেন! ইত্যাদি দর্শন আছে। আর "গো! এই একটি শব" এইরূপ 

যেবুদ্ধি হয়, তাহাও বহু বর্ণেতে একার্থাবচ্ছেদ্দ নিবন্ধন উপচার জানিবে, 

ইহাতে বণিতেছেন।--যদদি বর্ণসসুদায় সমস্ততারূপে একত্ববুদ্ধির বিষ. 
যত] প্রাপ্ত হইয়| পদ হয়, তবে জারা) রাজা, কপি) পিক, ইত্যাদি স্থলে 
পাবিশেষ প্রতীতি হইতে পাঁরে না, সেই নকল বর্ণ অন্তান্ত স্থানে 
অন্ঠান্তরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে আমর! বলি যে, সমস্ত বর্ণের প্রত্য- 
বমর্শ হইলে যেমন পিগীলিকাগণ ক্রযান্থুরোধে পংক্তিবুদ্ধি আারোহণ 

করে, মেইবপ ক্রমানুরোধেই বর্ণনকল পদবুদ্ধি আশ্রয় করে। ইহাঁতে 
ব্শকলের কোন বিশেষ না! থাকিলেও ক্রমবিশেষকৃত পদবিশেষ- 
গ্রতীতি বিরুদ্ধ হয় না। বৃদ্ধব্যবহারেও এই মকল বর্ণ ক্রমানুসারে অনু- 

ৃহীত ও গৃহীতার্থের সন্ন্ধবিশিষ্ট হইঘ। স্বীয় ব্যবহারকালে এক এক বর্ণ 
বংগানস্তর সমস্ত বর্ণবিষয়িণী বুদ্ধিতে ভাসা হইয়। অব্যভিচাররূপে 
উপর্থ গ্র্তীতি জন্মায়) বর্ণবাঁদীরা এইবণ লঘুতর কল্পনা করেন । স্ফোঁট। 

০ ০, 



২৫২ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়) পাদঃ। 

পু অতএব চ নিতাত্বমূ ॥ ২৯॥ 
৯ ৩৯৮ এসপি পপ শপ পপ পক পপ পা ০ কপ 

চা 

ক্রধেণ গৃহম!ণা: স্ফোটং রাঞজয়ন্তি-স ক্ফোটোধর্থং ব্যনজীতি গরীয়গী 

করন! স্তাং। অথাপি নাম প্রতঙচ্চারণমন্তেইন্ে চ বর্ণাঃ স্থ্ন্তথ[পি 

প্রত্যভিজ্াল্বনভাবেন বর্ণদাঁমান্তানামবস্তাছাপগমাত্বা্ যা! বর্ধেঘর্থপ্রতি- 

পাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্তেযু সঞ্চারয়িতব্যা ততশ্চ নিত্োভা; 

এবেত্। দেবাদিবাক্তীনাং গ্রতব ইত্যবিরুদ্ধম। ২৮। 
হ্বতস্ত্ন্ত কর্ত ও শ্মরণাদের হি স্থিতে বেদস্ত নিত্যত্তে দেবাঁদিব্যক্তি, 

প্রভবাত্যুপগমেন তন্ত বিরোধমাশঙ্ক্য অতঃ গ্রভবাদিতি পরিহৃতোদানী' 

তদেব বেদন্ত নিত্াত্বং স্থিতং দ্রচয়তি মত এব চ নিত্যত্বমিতি। আন 

এব চ নিক্মতাকৃতেদেবাদের্জজগতে! বেদশন্দ গ্রভবান্বাদ্বেদশন্দনিত্যহমগ 

প্রত্যেতব্যম্। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ ঘঞ্পেন বাচ; পদবীয়মায়স্তামন্ববিদ্দয পয 

প্রবিষ্টামিতি স্কিভামেব বাঁচমন্থুবিক্াং দর্শঘ্তি | বেদব্যাসন্চবামর 

ক্মরতি--"যুগান্তেংস্তহিভান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহূর্যয়ঃ। লেভিবে তপন 

ূর্বমনুজাতাঃ শ্বয়ভূবা ।" ইতি ॥ ২৯। 
পপি পপ আপ এপ ০৯ পাস 

অর্থাৎ ধ্বন্যাতকশবাবাদীদিগেব দৃষ্টহানি এবং আদষ্টক্পনা হয়, গনন্ 

বর্ণদকলই ক্রমত গৃহনাণ হইয়া ধ্বনির গ্রকাশ করিয়া পরে সেই 'িনি 

অর্থ গ্রকাশ করে, ইহাতে গৌরবকল্পন| হয়। আর যদ্দিও উচ্চবণের 

গ্রতি অন্তান্ বর্ণ থাকুক; তথাপি গ্রত্যভিষ্ঞানাল্থনভাবে বরণ মামানধ 

অবস্ত স্বীকার করিতে হয়, বর্ণেতে যে অর্থগ্রতিপাদনক্রিয়া রচিত মাছে। 

তাহ! লামান্ত বর্ণে ই সঞ্চারিত হইয়। থাকে । আতএব নিত্য বর্ণ হইতেই 

দেবার প্রব) ইহ। অবিরুদ্ধ হইল ২৮॥ 

স্বতন্ত্র কর্তার শ্মরণহেতু বেদের নিত্যত্ব স্থিত হইলে দেবাদি বাঞজির 

গ্রতব স্বীকার করিলে তাহার বিরোধ হয়, এই আশগ্ষ! করিয়া গত 

পরিহারপূর্তক এইঙ্গণ বেদের নিত্তাত্ব ডরযীভূত করিতেছেন | 
জগতের বেদ প্রতবদ্ধ ৪ বেদশষের নিত্যত্ব জানা যায়। মরণ 

প্রমাণে জানাযায় মে, ড় হকৃতদ্থার| বেদলাভযে(গাতা গাইণা 



তা, পাদঃ। | গ্রথমোহধ্যায়ঃ| ২৫৩ 

মাননামরপত্বাচ্চাবৃত্বীবপ্যবিরোধে দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০। 
উল লি ৯৯৯১০১০১১৯৬ ৯৬১১ 

অথাপি হা যদি পঙ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োধপি সন্তত্যৈবোৎ- 
পদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংস্চ ততোংভিধানাভিধেয়াভিধাতব্যবহারাবিচ্ছে্রাৎ 
মধন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শবে পরিহ্িয়তে । যদ] তু খলু সকলং ত্রৈলোকযং 
গরিত্যক্তনামনূপং নিলেপং গ্রলীয়তে প্রভবতি চাঁতিনবমিতি শ্রুতি- 

শ্ুতিবাদ] বস্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। ততন্ধেদমতিধীয়তে সমান- 
নামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্থানাদিত্বং তাবদভ্যুপগন্তব্যম্। প্রতি- 

পাদ্য়িষ্যতি চাচাধ্যঃ সংসাবস্থানাদিত্বমুপপদ্যতে চাপুপলভ্যতে চেতি। 
অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয় প্রভবশ্রবণেইপি ূর্বা- 

গ্রবোধবদুত্বরপ্রবোধেইপি বাবহারাষ্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ | এবং কল্লান্তর, 
গ্রভব গ্রলয়য়োরপীতি ভ্রষ্টব্যং ৷ ন্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রয়তে। 

যাঞিকগণ খযিস্থিত বাক্যলাভ করেন।, বেদব্যাদও বলিয়াছেন যে, 
গান্তে বেদ ও ইতিহাস অস্তহিত হয়, মহষিগণ পূর্বকৃত তপঃপ্রভাবে 
প্বাকর্ভক অনুক্জাত হইয়] তাহা লাভ করেন ॥ ২৯ ॥ 

বদ পশ্বা'দ ব্যক্কিব ন্যায় দেবাদি ব্যক্তিও সম্ততিদ্বারা উৎপয় হয় ও 
গিরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে অভিধান, অভিধেয় ৪ অভিধাহব্যবহারের 
আবিজ্ছেদেহেতু সন্বপ্ধের নিত্যতা প্রযুক্ত শব্দে বিরোধ পরিহ্ৃত হয়। যখন 
ত্রৈলোক্য নামূরূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্লেপরূপে প্রনীল হয় এবং 
উৎগর হই অঞ্িনব রূপ ধারণ করে, এইরূপ ক্রতিস্ৃতিবাক্য আছে, 
তধন কিরূপে অবিরোধ হইতে পারে। ইহাতে এই বলা যায় যে, 
'মাণ নামরপত্বাদিহেতু ধন্ষপ হয়, তাহাতেও সংসারের অনাদিত্ব 
খীকার করিতে হয়। পরস্ত সংসারের যে অনাদিত্ব উপপর হা, ইহ! 
শার্ট গ্রতিগাদন করিবেন। অনাদি সংসারে যেমন নিদ্র। ও প্রবো- 
২ গল ও উৎপত্তি বলিয়া শ্রবণ আছে, ইহাতে পূর্ব গবোধের স্তাঁয় 
রর এবোধেও ব্যবহারছেতু কোন বিরোধ নাই, সেইনপ কল্ান্তরেও 
হও গলয়দৃষট হয়। বাস্তবিক নিদ্রা মার প্র 



২৫৪ বেদীন্তদর্শনমূ। | ৩য়, পাদ 

ধ্বনা! সু; স্বপুং ন কন গশ্রত্যথান্সিন্ গ্রাণ এবৈকধা! ভবতি তদৈন। 

বাক্ মর্বৈর্নামতিঃ সহাঁপ্যেতি চকু সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত 

সর্বৈঃ শন্বৈঃ সহাপোতি মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ মহাপ্যেতি ষ যদ প্রতি 

ৃ্যতে হথাগ্নেজলতঃ সর্বা দিশে! বিশ্দুলঙ্গা বিগ্রাতিষ্ঠেরঘনেবমেটৈত 

াদীত্বনঃ সর্ষে গ্রাগ। যথাযতনং বিপ্রতিষ্টন্তে গ্রাণে্ো। দেবা দেবেতো 

লোকাঁঃ" ইতি । গ্তাদেতৎ স্বাপে পুরুধাস্তরব্যবহীরাবিচ্ছেদাৎ বাঃ 

ুষুণতগ্রবুদধনয ূর্বগ্রবোধবাবহারাহুদন্ধানমন্তবাদবিরুদ্ধমূ। মহাপ্রনযে 

তু মর্ধবাবহারাচ্ছেদোজজন্মান্তরব্যবহারবঙ্চ কল্পাস্তরব্য বা র্যা সন্ধা 

মশকাত্বাং বৈষমাং ইতি। নৈষ দোষ; সতাগি সর্কব্যবহারোচ্ছেদিনি 

মহাগ্রলয়ে পরমেরামুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্াস্তরবাবা 

রাঁনুসন্ধানোপপত্তেঃ। যদ্যপি গ্রাকৃতাঃ গ্রাণিনো ন জন্মাস্তরব্যবহার 

মমুদন্মধানা দৃশ্ঠন্তে ইতি ন তৎ প্রান্কতবদীশবরাণাং ভবিতব্যঘূ। বা 

রিচি িিাডারত নিজেরে 

পতি বলিয়! শ্রুত হয়। এরতিতে লিখিত আছে যে, যখন সপ হই 

কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, অনন্তর প্রাণেতে একীভূত হয়, তখন বা 

সকল নামের সহিত ইহাকে পরীপ্ত হয়, চক্ষু সকল রূপের মহিত ইহাবে 

পাঁর, শ্রোত্র মকল শবের সহিত ইহাকে পা, মন সকল চিন্তার মাহ 

ইহাঁকে পায়। আর যখন গ্রাতিবোধিত হয়। তখন যেমন প্রি 

যি বিস্ফৃলি্গ সকলদিকে বিক্ষিপ্ত হয, মেইরূপ আয়া হইতে প্রা 

নকল স্ব্ব আয়তনে গ্রতিঠিত হইয়। থাঁকে এবং গ্রাণ হইতে দেবগণ 

দেব হইতে লোক গ্রতিষিত হয়। এইরূপ হইলেও স্বপ্নেতে পুরুষাষ্া 

ব্যবহারের অবিচ্ষে্েহেতু স্ব সযগ্ক হইয়া গ্রবুদ্ধ হইলে পূর্বে গ্রে 

ব্যবহারা হুস্ধানগ্রযুক্ত অবিরোধ হয়। মহাগলয়সময়ে দর্মগ্রকা 

ব্যবহারের উচ্ছেদছেতু জগ্াস্তরীণ ব্যবহারের ন্যায় কলপাস্তরবাবহাণ। 

কর্নার অঙুদন্ধান করা অশকা; অতএব মহা বৈষম্য হইয়া উঠে 

এই দোষ হইতে পারে না, মহাঁগরলয়ে মর্ধধাবহারের উচ্ছেদ হইরেঃ 

পরমেষ্থরামরহহেতু হিরণাগর্ভাদি ঈঙবর মকলের কলান্তরবাবহীরানুদ্ঘণ 

উপপন্ন হইতেছে না। যদিও পারত পাণিগনলই জান্বাগাগ? 



তা, গাদঃ। ] গ্রথমৌহধ্যাঁয়।। ২৫৫ 

[ই গ্রাবিত্বাবিশেষেংপি মন্ুষযাদিস্তদপর্ধ্যন্তেযু জ্ঞানৈশর্ধ্যাদি গুতিবন্ধ: 

পরেণ পরেণ ভুয়ান্ ভবন্ দৃশ্ঠতে তথা মন্ুষ্যাদিঘেব হিরণ্যগরভপর্যযন্তেঘু 

্ানৈর্ব্্যাদ্যভিবাক্তি রূপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ শ্রুতিস্থৃতি- 

বাদেখসন্দেবান্থকল্লাদৌ প্রাদুর্ভবতাং গারমৈষ্র্্যং শ্রয়মাণং ন শক্যং 

নন্তীতি বদিতুং ততম্চাতীত কল্প হুিত ্ রকষট্ঞানকর্দরণা ীশ্বরাণাং হিরণ্য- 

গর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ গ্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সপ্- 

গ্রতিবুদ্ধবৎ কল্নাস্তরব্যবহারান্ুসন্ধানোপপত্তিঃ। তথা চ শ্রতিঃ_“যে! 

্গাণং বিদধাতি পূর্ব যে। বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তট্মৈ তং হ দেব" 

মাযবদিগ্রকাশং মুহুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে” ইতি। ল্মরন্তি চ শৌন- 

কাদয়ো মধুঞ্ছনঃগ্রভৃতিভির্ধ ধিভিত্দাশতব্যো। দৃষ্া ইতি। প্রতিবেদকৈব- 

মেব কাওর্য্যাদয়ঃ শ্রধ্যন্তে। শ্রুতিরপ্যুষি গ্রানপুর্ব্বকমেব মন্ত্েণানুষ্ঠানং 

দর্শযতি “যো হ বা! অবিদিতার্ষেযরচ্ছনোদৈ বত্রাঙ্গণেন মন্ত্রেণ যাঁজয়তি 
চটির টিকিট 52 টিভির 

করে দেখা যায়, কিন্ত গ্রাক্কতের স্ায় ঈশ্বরের এ রূপ হইতে পারে না। 

ঘেমন প্রাণিত্বের কোন বিশেষ না থাকিলেও মনুষ্যাদি স্তপ্বপর্ধ্যস্তের 

ানৈশব্ধ্যাদদি গ্রতিবন্ধ পর গর কারণে মহান্ দেখা যায়, সেইরূপ মুনু- 

যা স্তশ্বপর্য্যস্তে জ্ঞানৈশ্বধধ্যাদির ভিব্যক্তিও পর পর কারণে মহান্ 

হইয়। উঠে, এইরূপে শ্রতিম্থৃতিবাক্যে একবার প্রাহুভূতি পদার্থেরই 

গারমৈবয্য শ্রুত হয়, ইহাও বলিতে শক্তি হয় না, তাহাহইলে অতীত 
কনামুঠিত গ্রকৃত জানকর্মশালী পরমেশ্বরাুগ্রহে প্রাহৃভূত হিরণ্যগর্ভাদি 
ঈশ্বরগণের নিদ্রা ও প্রতিবোধের স্তায় কল্াস্তরব্যবহারাহ্গন্জীনের উপ- 

গত্তি আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যিনি পূর্বে ব্রঙ্জাকে সৃষ্ট 

করিয়! তাহাকে বেদ প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তিকামনায় সেই পর- 

মার শরণাপন্ন হইলাম, শৌনকারিরাও এইরূপ বপিয়া থাকে এবং 

ঘুচ্ছনঃগ্রভৃতি খবিগণও খক্পকলে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং 

ধৃত বেদেই উহা প্রদর্শিত আছে, আর শ্রুতিও খধিজ্ঞানপূর্বক মন্তাু 
টান গরর্শন করিয়া থাকেন। যিনি খষি, ছন্দঃ, দেবত। ও ব্রাঙ্গণ না 

গণি মন্ত্র ঠপুর্ধক যাঁজন করেন, কি অধ্যয়ন করেন, তিনি বৃক্ষ 



২৫৬ বেদাস্তদরশনমূ। [ ৩য়, পাদ; 

বাধ্যাপয়তি ব1 স্কাণুং চক্ছতি মর্ং বা গ্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তক্মাদেতানি 
মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞ্চ স্বথগ্রাপ্থয়ে ধর্ম! বিধীয়তে দুঃখ. 
পরিহারায় চাধর্শঃ প্রতিযিধ্যতে। দৃষ্টান্শ্রবিক ুখছুঃখবিষয়ৌ ট রাগ. 

দ্বেষী তবতে। ন বিলক্ষণবিষয়াবিত্যতো| ধর্মীধন্মাফলভূতোতরো রা সা 
নিষ্পদামান! পূর্বস্থটিমদৃষ্তেব নিশ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি-_"তেথা, 
যে যানি কর্মাণি প্রীকৃষ্ষ্্যাং প্রতিপেদিরে | তান্তেব তে গ্রগদাস্ 

হজামানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ হিংআহিংজে মৃছকুরে ধর্দাধর্মবৃতানৃতে। 

তষ্তাবিতাঃ প্রপদ্যস্তে ত্মাত্ত্বন্ত রোচতে ॥” ইতি। গ্রলীয়মানমপি 

চেদং জগচ্ছক্তাযবশেষমেব গ্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীউরণ 
আকশ্সিকত্বপ্রনঙ্গাং। ন চানেকাকারাঃ শক্য়ঃ শক্ত; কল্সযিতা। 

ততশ্চ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যাপূযক্কবতাং তুরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতা, 

হুমালক্ষণানা? গ্রাণিনিকা ক গ্রবাহাণাং 7 নাদৌ 
৮৯৯০০ পার এর ০ পা ্৯-,  -৮ ০৯ 4. পি ৭ স্পা পা শি শি 

যোনি গ্রাপ্ত হন ৪ নরকে গমন করেন, এই উপক্রমে বলিয়াছেন, অত 
এব মন্ত্রের ধষি, ছদদ ও দেবতা জানিবে। আর প্রাণিগণের মথগ্রার্ধি 

নিমিত্ত ধর্মবিধান হু এবং ছুঃখনিবৃত্তির নিমিত অধর্মের নিষেদ হই" 

রাছে। দৃষ্ট ও শ্রত রাগছেষ নুখছুঃখবিষয় উহা অন্ত কোন বিলক্গণ ৃ 

প্রতভীতি বিষয় নহে। ধর্্াধর্মের ফলস্বরূপ উত্তরোতর কাটি নিন হয, 

উহ! পূর্বনথষ্টির সদৃশ হইয়| নিষ্পগ হয় না। শ্বৃতিতে লিখিত মাছে ৭) 
সির প্রথমে যাহার] যে কর্ণ প্রাঞ্ধ হয়, সি হইলেও তাহার। মেই মই 
কর্ম পাইয়া থাকে। খর হিংস্র ও অহিংস, মৃছ ৪ ভূর, ধর্ম ও অধ 

সতা ও মিথ্যা এই সকলের মধ্যে যে যাহাতে নিষ্পন হয়। তাহার 

তাহাতে রুচি হইয়া থাকে । আর যখন এই জগৎ লীন হয়। তখন€ 

শক্তির অবশেষ হইলেই লয় পাইয়া থাকে এবং তাঁহার গ্রভবও শক্জি 

মূলক জানিবে। অন্তথা জগতের আকন্ষিকত্ব প্রসঙ্গ ছয়, পরস্ত আনে 

গ্রকার শক্তিকল্পনা কর! যায় না। তাহ পুনঃ পুনঃ বিচ্ছি্ হইয়া গু 

পুনঃ উৎপন্ন হয়। ভূঃগ্রভৃতি লোকসকল দেব, তির্যযক্। নয রি 
প্রাণিগণ ও বরণ শ্রমধর্মফণক ব্যবস্থাকল এই সমুদায়ই অনাদিগংগা? 



ঠাগা?ঃ।]. প্রথমোইধ্যায়ঃ| ২৫৭ 

সারে নিয়তদঘমিজিরহিষয়গ্নিয়তত্বব গ্রত্যেতব্যং। ন হীজিয়- 
রিধয়গববস্াদের্ব্যবহারত্ত প্রতিসরগরমন্থাত্বং যঠক্রিয়বিষয়বন্পং শকা- 

মুংগরেক্গিতং। অতঞ্চ সর্বাকল্পনাং তুলাব্যবহারদ্বাৎ করা'স্তরব্যবহারান্ধ- 

ন্ধীদকষমন্থাক্ষেস্রাণাং সমাননামরূপ! এব প্রতিনর্নং বিশেষ? প্রাদু্ভবস্তি 

ধমাননামরপত্থাচ্চাবৃত্কাথপি মহাসর্গমহা প্রলয়লক্ষণায়াং জগতোংত্যুপ- 

গম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছবপ্রীমাপ্যাদিবিয়োধঃ | সমাননামরূপতাশ্চ শ্রতি- 

শবতী দ্শযত) | কুর্ধযাচন্মনৌ ধাত। যথ। পূর্বমক্য়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিরী- 
্তরীক্ষমথো স্বঃ ইতি॥ বথা পূর্বস্থিন্ কলে র্যা প্রভৃতি গং 

গং তখাপ্সি্পি করে পরমেশ্বরোংকযায়দিতার্থ।। তথী অির্বা অকা- 

যত অল্লাদে! দেবানাং স্তামিতি স এবমপকে কৃত্িকাতাঃ পুরোডাশমষ্ী- 

1পান' নিরবপদিতি নক্ষরেষ্টিবিধৌ যোংয়িরিরবপৎ যশ্বৈ বাগয়ে নির+ 

(গং ভয়োঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়ক! শ্রতিসিছোগাহ্* 

(ঘা। স্থতিরপি খধীগাং নামধেয়ানি যান্ঠ বেদেতু দৃষ্টর)।' শর্বর্ধাকে: 
সপ 

নিত আছে, উদ্ধাতে ইক্জ্রিয়বিষঃসন্বদ্ধাদি ব্যবহারের. অন্টথা! হয় মা) 
অতএব সর্বাকল্পের তুল্য বাবহারপ্রধুক্ক এবং কযাতযধাবতারাচ্সন্ধান 

মত্বহেতু ঈশ্বরগণের সমাননামরূপ বিষয়ই গতির: [তি 'বিশেষরণে 
রাত হইয়া থাকে । সমাননামবপত্বহেতে জগতের মহাসইি: ও 
মহাগ্লয়রপ বৃত্তি স্বীকার করিলেও কোন শব্বপ্রামান্যাি বিয়োধ 
হয় না। বিশেষতঃ শ্রুতি স্বৃতিতে মমাননামরূপতা প্রার্শিত গাছে। 
ধাতা প্রথমে হূর্ঘ্য ও চক্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অনন্তর ত্বরণ) পৃথিবী ও 
ঈ দি করেন, অর্থাৎ যেমন পূর্বাকয়ে হুর্য্য স্তর প্রভৃতি. জগৎ 
বিড হইয়াছে, এই করেও পরষেখয় সেইরূপ কনা করিয়াছেন । 
ধতিতে লিখিত আছে যে "জরি কামনা করিয়াছিধেন যে, আমি দেব 
টির আগাদ হই" এবং “তিমি এইরপে অয়িকে এবং কৃতিকাদিনকগত্র- 
কে স্টাকগাল নামফ পুরোডাশ, অর্থাৎ সংগত চরগ্রদান করিয়া. 
ইরেন।”. এইনপে নক্ষঅবাগবিধিত্ে জগিকে জাহতি প্রদান কযা হনব, 
পি মাননামরপত্ খাদর্শিত জাছে। এই প্রকার বহু বৃহ জি 

৩২. 



২৫৮ বেদাস্তদর্শনমূ্। [ ৩য়) পাদ; | 

মধ্বাদিম্বলস্তবাদনধিকারং লৈমিনি£ ॥ ৩১ 
পাটি ৮ ৮শীশী শিপ শী শিট শাসিত শসা চে 

গ্রকৃতানাং ভান্েটৈভ্যো দদাত্যজ: ॥ যথর্তাবুতৃলিঙ্গানি নাঁনানগাদি 

পর্যযয়ে। দৃ্প্তে তানি তান্তেব তথ| ভাবা ঘুগাদিযু॥ যথা[িমা(শনাই, 

তীতাস্তলযান্তে সা্রতৈরি হ। দেবা দেটবরহীতৈরি রূপৈর্নামভিরের চ। 

ইত্যেবং জাতীয়ক! দ্রষ্টবা।॥ ৩০ | 
ইহ দেবাদীনামপি ব্রঙ্গবিদ্যায়ামন্ত্যধিকার ইতি যংগ্রতিজাত' ভং 

গর্য্যাবর্তাতে । দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনিরাচার্ো| মন্যতে। ক্মাং 
মধবাদিঘসস্তবাৎ। ব্রন্মবিদ্যাধিকারাভাপগমে হি বিদ্য।তাবিশেষালাধরাদি, 

বিদ্যান্বপাধিকারোংভ্াপগম্োত। ন চৈবং ষ্ঘবতি কথমমৌ বা মাদিছে। 
৮ পপ পপীত ২ ত পপশিত পিপিপি ০০ পপ পপ পাপ পাশ পাপ ৮২৩৮ পাপ 

এই বিষয়ে উদাহরণ কর! যায়। শ্বৃতিতে লিখিত মাছে যে, ৭ রী 

যে মকল নাম প্রসিদ্ধ আচে এবং বেদেও যেয়ে সংজ্ঞা গ্রমদ্ধ দেখ 

যায়, প্রলয়াবসানে ব্রক্ষা পুনর্ধার দেই সকল নামা গ্রদান করেন 

আর যেমন বসস্তাদি ধতুর চিহ্ন মকল? টিরকালই একরূপ থাকে, রথ 

ৰসস্তকালে বৃক্ষের নৃতন শাখ| পল্লব উদগত হয়, বর্ধাকালে মেথের 

আবির্ভাব হয়, যুগ ঘুগান্তর়েও এইরূপ হইয়। থাকে, এ্রতি বাস খ়ছেই 

নৃতন শাখা গল্পবাদি ও প্রতিবর্যাতেই মেঘের আবির্ভাব হয়। আর যেমন 

দেবগণ পূর্বকালেও যেযগ মাননীয় ছিলেন, অধুনাও তাহারা মেইদগ 

স্ততিযোগা আছেন, তেমন মর্বদ।ই মমাননামকূপত্ধ পানিবে। এই 

বছ বহ শ্বতিতেই গ্রমাণ পাওয়া যায় ॥ ৩১। 

পূর্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দেবাদিরও ব্রহ্ষবিদ্যাতে অধিকার 

আছে, এইঙ্গণ তাহাই বিবৃত করিতেছেন ।__-মাচাধ্যগ্রথর গৈষিনি 

দেবগণের ব্রদ্ধবিদ্যাধিকার স্বীকার করেন না) কারণ হদি ব্রি 

দেবাদির অধিকার ্বীকার কর, তাহাহইলে বিদ্যার অবিশেষ গরু 

মধ্বাদি বিদ্যাতেও তাহাদিগের অধিকার স্বীকার করিতে হা। কি 

ইহা মম্তব হয় না। আদিতা ছ্যলোকরপ বংশদণ্ডে এবং অন্তর 

যুপে অবস্থিত আছেম, ইনি দেবগণের আমোদ লাধন করেন বলি 



ওয়) পাদঃ। | গথমোহধ্যায়ঃ। ২৫৯ 

দেব মধ্রিত্ত্র মগুষা। আদিত্য মধ্রধ্যমেনোপাসীরন দেবাদিবু হুপা- 
গকেঘত্যাপগম্যমানেরু আদিত্যঃ কথমন্তমাদিত্যমুপাণীত | পুনশ্চাদিত্যব্য- 
গাশরয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতান্তনপক্রম্য বগবো রুদ্রা আদিত্য মরুতঃ 

গাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রামেণ তন্তদমূতমুপজীবস্তীতুাপদিগ্ ম য এতদেব- 
মনৃতং বেদ বঙগনামেটককো ভৃত্াাগ্িটনব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষট। প্য- 

তীত্যািন! বন্বাছাপজীব্যান্তমৃতানি বিজানতাং বন্বাদিমহিম প্রাপ্িং দর্শ- 

য়ৃতি। বশ্বাদয়ন্ত কানন্তান্ বন্বাদীন্ অমুতোপজীবিনে। বিজানীযুঃ কং 

চান্তং বন্বািমহিম[নং প্রেপ্সেয়ুঃ | তথাগ্রিঃ পাদে। বাধুঃ পাদ আদিত্যঃ 

 গাদো দিশঃ পাদে! বাঘুর্বাব সধর্গঃ আদিত্যো দ্গেত্যাদেশ ইত্যাদিবু 

ইহাকে মধু বল| যায়। ক্াদিত্যকে এই প্রকার ভান করিয়া! উপাদন। 
: রাই মধ্ধাদিবিদ্যা বলিয়| বিখ্যাত আাছে। মন্ুযাগণ এইনপে আদি- 

তাকে উপাসন| করে) যদি দেবতাদির ব্রপ্গবিদ্যাধিকার থাকে, তাহা- 

ইলে বিদ্যার অবিশেষ গ্রধুক এই মধ্বাদিবিদ্যাতেও অধিক।র আছে; 
দৃতরাং আদিতাদেব অন্য আদিত্যের উপাদন! করেন, এইকপ প্রতীতি 

[ইতে পারে। যদি আদিত্যের বিদ্যাধিকার ন। হইল, তবে বন 

গতির বিদ্যাধিকারে বাধা কি? এই জাশঙ্ায় বশ্বাদিরও বিদ্যাধি- 

কারের প্রতিষেধ দেখাইতেছেন । বনু) রুদ্র, আদিত্য) মরুৎ ও সাধ্য 

এই পঞ্চ দেখগণ নেই অমৃতভোগ করেন) এইরূপ উপদেশ করিয়া] 

যিনি সেই অমৃত জানেন, তিশি বন প্রভৃতির অন্ত হনরূপী হইয়! মগিরূপ 
মুখদ্বার। সেই অমৃত ভোগ করতঃ পরিস্ৃপ্র হয়েন, এই প্রকারে যাহারা 
বহদিগের উপজীব্য অমৃদ্ত জানিতে পারে, তাহার! বন্বাদির মাহাম্ম প্রাপ্ত 
হা, ইহা! প্রদর্শিত আছে; ছুতরাং বন্থ গ্রভৃতির। ধ্টেয়, তাহারা ধ্যান 

শহেন। যদি বন্ধুগ্রভৃতির বিদ্যাধিকার থাকে, তাহাহইলে তাহারা ও 
ধাতা হইলেন, তবে হস্গগ্রড়ৃতিরা অপর কোন অমুতোপবীবী বন্- 
দিগকে জানেন এবং অপর কোন বন্গদিগের মহিমা ইচ্ছা করেন? আর 
খগগাদ, বাধুপাদ, আদিত্যপাদ & দিকমকলও পাদ, ইত্যানিন্ধপে 
বঙগাগদেশে। দেবতানপে বরঙ্গোগামনা। উক্ক হইয়াছে, ক্মত এব 



২৬$ বেদাস্তদর্শন। [ ৩য়) পাদ: । 

জ্যোতিষি ভাবধাচ্চ ॥ ৩২ ॥ 
পপপপীপিপাস্পপিপিপীপশ পপি 

দেবতাক্মোপাদনেষু ন তেষামেব দেবতাম্মনামধিকারঃ মস্তবতি। তথেযা, 

মেব গোতমতরদ্বাজা বনমেব গোতমোতয়ং তরদ্াজ ইত্যাদিঘ, যিদ 
উপাঁনেধু ন তেষামেবর্ীণামধিকারঃ সন্তবতি। কুতশ্চ ন দেবাদীনামন, 

ধিকারং। ৩১ ॥ 

যদদিদং জ্যোতির্দগুলং ত্স্থানমহোরাআীভ্যাং বংত্রমজ্জগদবভাগানি 

ত্রিপ্লাদিত্যাদয়ে! দ্েবভাবচনাঃ শঙ্দাঃ গ্রথুজান্তে লোক গ্রসিদ্ের্দাকা, 

শেষগ্রসিদ্বেশ্চ। নচ গ্যোতিশ্গুল্ত হৃদয়াদিনা। বিগহেণ চেভনভযা, 

ইর্থিবাদিন| বা যোগোইবগঞ্কং শক্যতে মুদাদিবদচেতনত্ববগমাৎ। একে- 

নাগ্যাদয়ে! ব্যাখ্যাতাঃ | শ্যাদেতৎ মন্ত্রার্থবাদেতিহানপুরাণলোকেতো 

দেবভাদিগেরই ব্রঙ্গবিদ্যাতে অনধিকার সম্ভব হয়। আর গোতম উ- 

স্বাজাদি ধষি সন্বন্ী উপাদনাতেই মেই সকল খধিদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যাধি 

ফায় নাই, ইহাই গ্রতীয়মান হইতেছে । শুতরাং কোনরূপেও দেবগণের 

বঙ্গবিদ্যাধিকার সন্তব হইতেছে না॥ ৩১॥ 

খগিগণ ধোয়, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাধিকায় নাই এবং বিগ" 

ভাব প্রযুক্ত দেবগণও অধিকারী নেন, জ্যোতিক্ষগণাদিয়া রাকিতে 

ভ্রমণ করিতে করিতে জগত গ্রকাশিত করিতেছে) গর্ব, চন্দ্র, শুক $. 

মঙ্গল ইত্যাদিগহগণই জ্যোতির্দগুল, এই শুর্বাদি শা ও দেবনচার্থে গ্্ধ 
হয়। যেহেতু আদিত্য পৃর্বাদিকে উদ্দিত হইয়া পশ্চিমদিকে অন্তমিত 

হইভেছেন, এইক্প লোক প্রপিদ্ধি আাছে। ভবে জেযাতিফগণের বধ 

বিদ্যাধিকার হইতে পারে, তাহা নছে, কারণ জযোতি্গুলের স্ব 

বিগ্রহ এবং চেতনতা প্রযুক্ত অর্থিতাদির সহিত যোগ স্বীকার করা! যা! 
মা, তাহায়! মৃত্তিকাির সভায় অচেতন, ইহাই স্বীকৃত আছে? মুত্র 

জ্যোতিষ্বগণের বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই জান! যাইতেছে। ইহাতে 

অগ্যাদি়ও বিদ্যাধিকা নন গ্রতিযিদ্ধ হইল, অর্থাৎ অগ্মি, বায়ু, ভূমি ইতা' 
দির অচেতনন্বগ্রযুক ইহাদিগের বিদ্যাধিকার নাই। এইকণ ঘি বদ 
"ইজ বজহত্ত এবং যম দগুধারী" ইত্]াদি মনত অর্থযদ। পুয়াণ ইতি? 
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ভাবস্ত বাঁদরায়ণোহন্তি হি ॥ ৩৩॥ 
সপ্ত সব 

দেবাদীনাং বিগ্রহবন্বাদ্যবগমাদয়মদৌষ; ইতি চে নেত্যুচতে ন তাব- 

ল্লোকো নাম কিঞ্িতৎ ম্বতন্বং প্রমাণমন্তি গ্রহাক্ষাদিভা এব হ্বিচারিত- 

বিশেষেভাঃ গ্রমাণেভ্যঃ প্রপিদ্ধ এবারো! লোকাৎ গ্রপিদ্ধ ইত্যুচাতে ন 

চার গ্রত্যক্ষাদীনামন্ততমং প্রমাণমন্তি। ঈতিহালপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ 

প্রমাগান্তরমূলতামাকাজ্ষতি । অর্থবাঁদ1! অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তত্যার্থাঃ 

সন্তে। ন পার্থগর্থেন দেব।দীনং বিগ্রহাদিসস্ভাবে কারণভাঁবং প্রতি- 

পদান্তে । মন্ত্রী অপি শ্ুত্যাদিবিনিধুক্তাঃ গ্রয়োগদমবায়িনোইভিধানার্থ। ন 

কন্তচিদর্থন্ত গ্রমাণমিভ্যাচক্ষতে | তক্মাদভাবে। দেবাদীনামধিকারস্ত ॥৩২। 

তূশবঃ পূর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি। বাদরায়ণন্ত্াচার্ধ্যো ভাবমধিকারস্ত 

দেবাদীনামপি মন্ততে। যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যান্থ দেবতাদিব্যামিশ্রাস্ব- 

মগ্ভবোইধিকারন্ত তথাপ্যন্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রপ্গাবিদ্যায়াং সম্ভবোহর্ধিতবলাম- 
০ 

৪ লৌকিক প্রমাণে দেবতাদিগের শরীরবন্তাহেতু তাহাদিগের অনধি- 
কার দোষ নাই, তাহা বল! যায় না) কারণ লোকে এমন কোন স্বস্ত্ 

গ্রমাণ নাই যে, সেই প্রমাণে উক্তদোষ পরিহ্ৃত হইতে পারে । লোকে 

গরন্যক্ষাদি গ্রামাণন্বারাই অর্থনিন্ধি হইয়! থাকে, ইহাই প্রদিহ্ধ আছে। 

কিন্ত এস্থপে গ্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ নাই, এই ইতিহাস পূরাগাদিও লৌকিক 
প্রযুক্ত তাহা গ্রামাগাস্তরমূলক, আর অর্থবাদও বিধির মহিত একবাকাতা- 
গ্রযুক গশংসাপর, উহ! দেবাদির শরীরমন্তাবসাধনে পৃথকরূপে কারণ 
নহে। মগ্্নকলও এ্রত্যাদি বিনিযুক্ত এবং প্রয়োগমমবায়ী হুইয়া 
কোন অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। ম্থতরাং উহা কোন অর্থের 
গরমাগ হয় না) অতএব দেবাদির বিদ্যাধিকারের অভাব জান| যায় 1৩২। 
এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি করিতেছেন।-_বাদরায়ণ নামা 

ঘাঠাধা দেবাদির বিদ্যাধিকার শ্বীকার করেন, কারণ যদিও দেবতাদি 
দাত মধ্বাদিবিদ্যাতে দেবগণের অধিকার অসস্ভব হয় বটে, তথাপি 
ঈ বদ্ধবিদ্যাতে অর্থিত্ব সাষর্ধ্যের অগ্রতিষেধাদি অপেক্ষায় দেবগণের 
বি্যাধিকার সন্বব আাছে। দর্ণবাগাদি ফোন কোন স্থলে অসভ্ভব নাই। 
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র্যাগ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্থাদ ধিকার। 
ন চ কচিদপন্তব ইত্যেতাবহা 

ধ্যাণামপি ন সর্বেষাং ত্রাঙ্মণদীনাং 
সন্ভবস্তত্রাপ্যথিকীরো২

পৌদ্যেত মনু 

সর্বেষু রাজগুয়ারদিঘধিকার; সম্তবত্তি তর যোঘগ্তায়: সোইক্রাপি ভৰি. 

ব্যতি। রন্মবিদ্যাঞ্চ প্রক্কৃত্য ভবতি লিগদর্শনং শৌতং দেবাদ্যধিকাবগ্ 

গৃচকং তদেযা যে! দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবন্তগধীণাঁং তথ। মনু 

াণামিতি তে হোচ্হস্ত তমামনমন্ধিচ্ছামে। যমায্মানমন্ধিষ্য সর্ধাং? 

লোকানাগোতি সর্নাং* কামানিতি ইন্ট্রো হ বৈ দেবানামভি গ্রবরাজজ 

বিরোচনো হন্থুরাণামিত্যাদ
ি চ। ন্মার্ঘমপি চ গন্ধর্নযাজবন্

কাসংবাদাদ। 

যদপু[ক্তং জ্যোতিষ ভাবাচ্চেতি অত্র ভ্রম£ জেোতিরাদিবিষয়। অপি
 মা, 

ত্যাদয়ে! দেবতাব5নাঃ শব্দাশ্চেতনাবন্তমৈষ্থ্ধ্যাদ্যাপে
তং তং ৩২ দেবা, 

ত্]ানং সমর্পয়গ্তি মন্রীর্ঘবাদেষু তথ! ব্যবহীরাৎ। অন্তি হোশ্বরধ্যযোগাদের' 

তাঁনাং জ্যোতিরাদ্যভিশ্টাবস্থাহুং যথেষ্টঞ্চ তং তং ৰিগ্রহং গ্রহীতুং সারা! । 

এক্ঠাবত| জাঁনা যায় যে, যাহাতে অধিকার সম্ভব হয়, তাঁহাতেই অনগি 

কার হইয়। থাকে। মনুষা্দিগের মধ্যেও দকল ব্রাক্গণীদির নধর 

রাহ্য়াদিতে অধিকার সন্ভবে নাঁ। ত্রঙ্গবিদ্যা প্রস্তাবে যে রা 

লঙ্গদর্শন আছেঃ তাহা ও দেব্াদির অধিকারস্থচক। দেবহাগিগের 

মধ্যে যিনি িনি ব্্গবিপ্ঞানে আর উলাধী হইয়াছিলে
ন, ভিনিই মহবি গে 

নিকট উপ্িত'হইযা প্রিকান। করিগাছিলেন যে, আগি 
দেই গাস্থাকে 

জানিতে ইছ। করি) আর্থ[ং যাহাকে পানিতে পারিলে দর্কামনা পি 

হুইয়| সর্বলোক গ্রাপ্সি হয়। এইক?প ইন্দ্র দেবতাদিগের এবং বিয়ে 

চন অন্ুরদিগের নিকট গমন কারিয়। ছিলেন । আর ব্র্ধামৃত কি? এ 

নধর প্রশ্নে যাপ্পব্ক কহিযাছিলেন, মোক্ষধর্্ধে দেবাদির অধিকার ্ 

আছে; পরস্ত “গ্োতিষি ভাবাক্চ" এই যে শৃত্র উক্ত আছে, তাহা এ 

ৰল। যায় বে, গ্র্োোতিরাদি বিধ়্ক জঅদিতাদিশন দে বাবাসী হইয়া! 

চেতনা[ুক্ত ও এর্ধ্যাদি সমন্বিত আন্মস্বন্পার্থ সমর্থন কার, যেহেতু 

ও অর্থবাদে এইরূপ ব্যবহার মাছে। পরন্ধ দেবতারিগের এমন 

আছে ষে) সেই ধশ্বর্ধ্যব্লে তাহার! জযোতিগ্নাদি শ্বর্নপে শবস্থান রা 
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তথা হি শ্রয়তে। সুতক্ষণার্থবাদে মেধাতিথেশ্মেষেতি মেধাতিথিং হ কাণা- 

নং ইন্ত্রো মেষো তৃত্বা জহারেতি। শ্মর্ধ্যতে চ আদিতাঃ পুরুষে! তৃত্বা 

ৃম্তীদুপজগামেতি ৷ মুদাদিঘপি চেতনাধিষ্ঠাতারোইভাতগন্যন্থে মদ ব্রবী- 

দ[গোতক্রবন্লিত্যাদিদর্শনাৎ। জ্যোতিরাদেন্ত ভূতধ!তোরাদি তযাদিঘপ্য- 

চেহনত্বগভাপগমযতে চেতনাত্ধিষ্ঠাতারে। দেবতাম্মানে মন্্রার্থবান[দিষু 

ব্যবহারাদিত্যুকং। 'যদপুযক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্ান্ন দেবত।বিগ্রহাদিপ্র- 

কাশনমামর্থামিতি অত্র অ্রমঃ। গ্রতায়া প্রত্যয় হিসপ্ভাবাসস্তাবয়োঃ কারণং 

নাার্তমনন্তার্থত্বং বা। তথা হন্তার্থমপি প্রস্থিতঃ গথি গতিতং হৃণপর্ণাদি 

অস্ত্ীত্যেবং প্রতিপাদাতে । অত্রাহ বিষমউপন্যানঃ তব্মাহি তৃণপর্থাদিবিষয়ং 

পরতক্ষং গ্রবৃত্ত মস্তি যেন তরস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্বিধাদেটেক 

বাকাভাবেন স্তত্ার্থেত্থবাদেন পার্থগর্থোন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্য- 

বদায়ায়তুং। নহিমহাবাক্যে প্রত্যায়কেইবান্তরবাক্যন্ত পৃথক্ গ্রত্যায়- 
০০ 

(বন ও যথেষ্ট শরীর ধারণ করিতে পারেন। স্ুঙ্গণ্য অর্থবাদে শ্রুত, 

অ[ছে যে, ইন্দ্র মেষ হইয়। মেধাতিথিকে সংহার করিয়াছিলেন । স্থতি 

গ্রমাণে জান! যাঁয় যে, আদিত্য মানবদেহ ধারণ করিয়। কুস্তীক উপ- 

ভোগ করিয়াছিলেন) আর মৃত্তিকাদিতেও চেতনাধিষ্ঠান স্বীকৃত আছে, 

যেহেতু "মৃত্তিক। বলিয়া! ছিল এবং জল কহিয়াছিল' ইত্যাদি দর্শন মাছে। 

আর যে উক্ত আছে মন্ত্র ও অর্থবাদের অন্তার্থতা প্রযুক্ত দেবগণের শরীর 

গ্রকৃখন মামর্থ্য নাই, ইহাতে বলা যায় যে, প্রত্তীতি ও অগ্রতীতি ইছা- 

রাই সন্ভতাৰ ৪ অনভ্ভাবের কারণ, অন্তার্থত। ও অনন্তার্থতা কারণ নহে। 

আর তাংপর্ধ্য শূন্য বিষয়েও গ্রতীতিমাত্রে অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাং 
অন্তার্থে প্রস্থিত ব্যক্তি ও পথিমধ্যে তৃণপর্থাদি আছে; এইরূপ প্রতীতি 

করে। যদি বল তৃণপত্রাদিতে এরূপ প্রতীতি হইতে পারে বটে, কিন্ত 
বিগ্রহাদিতে তাহ] নাই) ইহাতে ব্যক্তব্য এই যে, তৃণ পত্রাপিবিষয়ক 

প্রত্যক্ষ প্রবৃত্ত হয়, ইহাতেই তাহার অন্তিত্ব প্রীতি হইয়া থাকে, কিন্ত 

এষ্থানে বিধি ও উদ্দেশের একবাক্যতা প্রযুক্ত স্ততি ও অর্থবাদের পার্থক্য. 

রগে গ্রতীতি হয়। মহাবাক্য গ্রতীতির এযোজক হইলে অবাস্তর 
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কত্বমত্তি যথা ন হবরাংপিবেদিতি নঞ বতি বাক্যে পদঅয়মন্ন্ধাৎ সুরাপাঁন 

গ্রতিষেধ এটকোধর্থোগমাতে ন পুনঃ ম্বরাং পিবেদিতি পদদয়দন্ধাং 

সুরাপানবিধিরপীতি। আত্রোচ্যতে। বিষমউপন্যাসঃ যুক্ধং যৎ ম্রাগান 

গ্রতিষেধে পদাহয়ট্তৈকত্বাদবাস্তরবাক্যার্থন্তাগ্রহণং বিধুু্েশার্থবাদঘ়ে 
বর্থবাস্থানিপদানি পৃথগন্বযং বৃত্বান্তবিষয়ং প্রতিপাদ্যানস্তরং কৈমরথবা- 

বশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপাদ্যস্তে। যথা হি বামব্যং শ্বেতমালতেত 
ভূতিকামঃ ইত)ত্র বিধুাদ্দেশবর্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিন। সন্বনবঃ 

নৈবং বাধুৰ্কৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবত1 বাধুমেব ম্বেন ভাগধেয়েনৌপধাবতি 

সএটৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেষামর্থবাদগতান]ং পদানাং নহি ভবতি 

বাযুর্ধা আঁলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলতেতেত্যাদি বাযুস্বভায 

সন্ীর্তনেন ত্বান্তমন্বয্ং গ্রতিপদ্য এবং বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কর্ম্েতি বিধি 

স্তবস্তি। তদ্যন্র যোহ্বাস্তরবাক্যার্থঃ গ্রমাণান্তরগোচরে! ভবতি তত 

তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ধতে। যন্ধ প্রমাণান্তরবিরত্ধন্তঞ গুণবাদেন। 

যত্ত্রতু ততুভয়ং নান্তি তত্র কিংগ্রমাণান্তরাভাবাদ্গুণবাদঃ স্তাদাহোশ্বিং 
শা িশিশিশি পপি ৯ শি শপাতত শপ পাপা শী লাপািশসপীশীপিসপাসপীিপপ্পোপসপপা পপি পপপ সদ পপি পিপি পাপা প্পাাপাটিট -শাশিশীশট 

বাক্যের পৃথক্ প্রীতিতির গ্রয়োঞ্জকত| নাই। যেমন *নুরাগান করিবে 
না" এই নিষেধযুক্ত বাক্যে পদন্য় সন্বন্ধবশতঃ শ্বরাপান নিষেধ, এই এক 

মাত্র অর্থ বোধ হয়, নুরাঁপান করিবে” এই পদস্য় সন্বন্ধবশতঃ এই. 
রূপ বিধি গ্রতীতি হয় না; সুতরাং বিষমোপন্তামই বল! যাঁয়। সুরাগান 
প্রতিষেধে পদদ্বয়ের একা গ্রযুক্ধ অবান্তর বাক্যার্থের যে অগ্রহণ। তাহাই 
ুক্ত। বিধুর্দেশ ও অর্থবাদ ইহাদিগের মধ্যে অর্থবাদস্থ প?সকলই 
বন্তান্তবিষয়ে পৃথগন্ধয় গ্রতিপাদন করে। যেমন"এশ্বয্যকামী ব্যক্কি বায়ধা 

শ্বেত ছাগল গ্রহণ ধরিবে” এই স্থানে বিধি ৪ উদ্দেশবর্তী বায়ব্যাি 

পদের বিধির মহিত মন্বন্ধ হয়, বায়ু দেবতাকে প্রেরণ করে না, গণ 
বাযুকেই স্বীয় ভাগ্য উপধাবিত করে, তাঁহাতেই ধ্বর্যা লাভ হয়। এই 
মকল অর্থবাঁদগত পদের তাহ! হয় না। ণ্বাযুর্ম। আলভেত ক্ষেগিঠা 
দেবত| ব1! আলভেত" ইত্যারদিশ্রতিতে বায়দ্বভাব সন্বীর্নদ্বারা অবান্তী, 

অয় গ্রতিগাদন করা যায়, ইহাই বিশিষ্ট দৈব এবং ইহাই কর্ণ) এইরগ 



তা) গাদঃ।]  প্রথমোইধ্যায়ঃ| ২৬৫ 

এমাগান্তয়াবিরোধাধিদ্যমানার্ঘবাদ ইতি প্রতীতিশরপৈরি্দ্যমানার্ঘবাঁদ 

আশ্রয়ণীয়ো ন গুধাঙ্গবাদঃ। এতেন মন্ত্রোব্যাখ্যাতঃ। অপিচ বিধি- 

ভিরেবেন্রাদিটৈবত্যানি হবীংষি চোদয়স্ভিরপেক্ষিত মিজ্ত্রাদীনাং স্বরূপং 

্ নহি শ্বরূপরহিত1 ইন্্রাদয়স্চেতস্তারোপয়িতুং শক্যন্তে। 'ন চ চেতস্ত- 

নারঢায়ৈ ত্তৈ তট্তি দেবতাঁয়ৈ হবি: গ্রদাতুং শকাতে। আবয়তি 

চ যস্তৈ দ্রেবতাঁয়ৈ হবিগৃহীতং শ্মাত্তাং ধ্যায়োদ্ধষট করিষাপ্িতি। নচ 

পববমাত্রমর্্বর্নপং সম্তবতি শবার্থয়োর্ডেদাৎ তত্র যাদশং মন্তার্থবদয়ো- 

রিত্র্িদীনাং শ্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্বপ্রম।ণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তং | 

ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাথ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্ মনরার্থবাদমূলত্বাৎ গ্রভবতি 

দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চায়িতুং। গ্রত্াক্ষমূলমপি সস্তবতি। ভবতি হপ্মাঞম- 
পাশপাশি মা পা এসপি ৬ শক্তি পেশী শিপ শিপপাপপ পিপল ৮০ পপ শীত শি ্ঃ পি পপ শী ০০০ পট শশী স্+ পিপিপি সা পশাশশি্পিশীশি্ি 

বিধি নির্ঘয় করিয়াছেন। বাস্তবিক যেখানে যে অবান্তর অর্থ প্রমাণ- 

গাচর হয়, সেই স্থানে সেই অন্গবাঁদ ছ্বারা অর্থবাদ গ্রবৃন্ত হয়। 

গার যেখানে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ অর্থবাদ, সেখানে গুণবাদদ্বারা প্রবৃন্ত 

ই থাকে । আর যেখানে উল্ত উভয়ই নাই, সেইখানে প্রমাণা- 

বরাভাবহেতু গুণাবাদ কিনব গ্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু অর্থবাঁদই 
বিমান থাকে? এইরূপ প্রতীত্তিবলে বিদামান অর্থবাদই আশ্রয়ণীয়, 

গগান্ববাদ মাশ্রয়ণীয় নহে । এইরূপেই মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর 

দেখ, বিধিষ্বার। ইন্ত্রাদি দেবোদেশে হবিঃগ্রদ্ান জানা যান এবং 
ইন্্রাদির স্বরূপ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু যে যে দেবত| আর 

ই না) তাহাদিগকে হুধিঃপ্রদান কর! যায় না। শ্রুতিতে উক্ত মাছে 

"যে দেবতাকে হ্বিঃপ্রদান কর যায়, বষটফারপূর্ক তাহাকেই 
মান করিবে। পরস্ধ শবমাত্র অর্থন্বরূপ নহে, যেহেতু শব ও অর্থ ইহা- 
শর তেদ আছে। তাহাতে মন্ত্র ও অর্থবাদে যেরূপ ইন্্াদির স্বরূপ, 

বগহ হওয়া যায়) শব গ্রমাণদ্বারা ভাহা খণ্ডন কর! যায় ন]। ইতিহান 
ধাগাদি ও উক্ত ব্যাথ্যাত মার্গাম্নমারে মন্ার্থবাদমূলহেতু দ্বেবতাদির 

. বং খগঞ্চিত করিয়াছে এবং দেবাপিবি্রহ খে গ্রত্যক্ষপিদ্।ইহা ও সন্তব 
[ই দেবশরীর আ।মাদিগের প্রত্যক্ষীভৃত না হইলেও পূর্বতন আর্ধয- 

৩৪ 



২৬৬ বেদাস্তদর্শনম। [৩ গাঁদঃ। 

প্রত্যক্ষমপি চিরপ্তনানাং গ্রত্যন্গং। তথা ব্যানাদয়ে! দেবাদিভিঃ গ্রতাঙ্গং 

ব্যবহরস্তীতি শ্রর্য্যতে।: বন্ধ ত্রয়া'দিদানীন্তন[নামিব পূর্বেষামপি নান্তি 

দেবতাভিঃ ব্যবহর্ত ং সামর্থ্য মিতি ন জগৈচিত্রং গ্রতিযেধেত। ই্দানীষিবট 
নান্তদাপি সার্ধভৌমঃ ক্ষত্রিয়োইস্তীতি জয়াৎ ততন্চ রানয়াদি চোদনা 

উপরুন্ধযাং। ইদানী মিবচ কালাগ্তরেপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বরা 
ধর্মান্ গ্রতিজানীত তত“্চ ব্যবস্থাবিধায়ি শান্ত্রমনর্থকং কুর্ধযাৎ। তকমা 

বর্মোৎকর্ষবশাচ্িরন্তন দেবাদিভিঃ গ্রত্যক্ষং ব্যবজহরিতি গ্রিষাতে। 
অপিচ শ্মরস্তি শ্বাধায়দিষ্টদেবতনম্খ্রযোগ ইত্যাদি। যোগোইগাণি 

মাঁদোর্বর্ধা গ্রা্ডিফলকঃ পর্ধযমাণো ন শকাতে সাহসমাত্রেণ গ্ন্তাং : 

খ্যাতৃং। শ্রুতিষ্চ যোগমাহায্থ্যং গ্রত্যাথ্যাপয়তি পৃথিবাপ্েজোহনিল 
সমুখিতে পঞ্ধাত্মকে যোগঞণে গ্রবৃত্থে। ন তন্ত রোগোন জরা নুহ! 

গণের প্রত্যন্ষমিঙ্ধ ছিল। ব্যাসাদির! দেবতাদির সহিত প্রত্যঙ্ষ বাব 

হার করিতেন, ইহা শ্ৃতি প্রমাণে উক্ত সাছে। যাহারা বলেন) যেন 

কাধুনিক লোকদিগের দেবপ্রত্যক্ষ হয় না, দেইরূপ পূর্বতন খাধাদগের$ 
দেবতাদিগের নাক্ষাৎ বাবহারের শঙ্ি ছিল না? তাহারা জগতের বৈচত 

হ্বীকার করেন ন1; সুতরাং তাঁহাদিগের মতে এইক্ষণ যেমন ক্ষতি 

সার্বভৌম রাজ! নাই, সেইরূপ অন্ত কোন কালেও ক্ষত্রিয় সার্বভৌম রা 

ছিল না) ইহাও বলিতে পারা যায়। অতএব পূর্বে যে রালহ্য়া যা! 

হইয়াছে, তাহাও অপ্রসিন্ধ হইল, আর ইদানীস্তনের ভাঁয় কালাননেঃ 

বর্ণাশ্রম ধর্দের অবাবস্থা জান! যায়, তাহাহইলে ব্যবস্াবিধাযী শাহ 

অনর্থক হইয়া উঠে) নুভরাং জান। যাইতেছে যে, ধর্টোৎকর্রং 

গ্রাচীনগণ দেবগণের সহিত প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শি 

গ্রমাণেও জানা যায় যে স্বাধ্াঁয় ছারাই ইঞ্দেবতার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে! 

স্বতিতে আর লিখিত জাছে যে, যোগসাধন করিলে অপিমাদি ওরা 

প্রাপ্তি হয়; স্বৃতরাং কেবল সাহসে নির্ভর করিয়। উহ! এত্যাখ্যান ৭ 

যায ন1। ক্রভিতেও যোগমাহাস্থা গ্রপঞ্চিত আছে, খিনি যোগ ঘ1 

ক্ষিতি। জল) তেজ, বাধু $ আকাশ এই গঞ্চভৃতের গুণ জানিতে গার 



তা, গাঁদঃ। | গ্রথমোহধ্যাঁযঠ. ২৬৭ 

শুগম্য তদনাঁদরশ্রাবগাত্তদ দ্রবণা সূচ্যতেহি ॥ ৩৪ | 
৪5225222225 
গ্রাপ্তন্ত যোগািময়ং শরীরং ইতি। খধীণামপি মন্্ররাঙ্ষণদর্শিনাং সামর্ঘ্যং 

নান্ম্দীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং তক্মাৎ সমূলমিতিহা'দপুরাণং। লোক. 

রিদ্ধিরূপি ন সতি সন্তভবে নিরালগ্বনাধ্যবদাতুং যুক্কা' তশ্মাদুপপঞ্নো মা, 
দিতে]! দেবাদীনাৎ বিগ্রহবস্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিলন্তবাছপপনে! 

দেবাদীনামপি ব্রঙ্গবিদ্যায়। মধিকারঃ। ক্রমমুক্িদর্শনান্তপোেবমেবো- 

পাযন্তে ॥ ৩৩ । 

যথা মনুয্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যান্বধিকারউত্ত 

স্তথৈব দ্বিজাত্যধিকীরনিয়মাপবাদেন শুদ্রন্তাপ্যধিকারঃ শ্াদিত্যেতামা- 

শঙ্কাং নিবর্তয়িতুং ইদমধিকরণমারভাতে। তত্র শূড্র্তাপ্যধিকারঃ স্তািতি 

তাবংগ্রাপ্তং অর্থিত্বমাম্যর্থয়োঃ সন্তভবাৎ তক্মাচুদ্রে। যঞ্সেধনবক্ুপ্তইতি- 

বং শূক্্রোবিদ্যাযাঁমনবরুপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ। যচ্চ কর্দশন্বনধিকার- 
কারণং শূত্রস্তানয্িত্বং ন তদ্দিদ্যান্বধিকারস্তাপবাদষ্কং। ন হাছবনীয়াদি- 
শি পপ পাক্পনপাশাশা সিসি পি পাপী 

ঠাহার রোগ, জর] ব1 মৃত হয় না, পরস্ত যোগাগ্সিময় শরীর লাভ হয়। 

অতএব মন্তুরাঙ্গণদর্শী ধষিদিগের সামর্থ্য) আমাদিগের সামর্ধ্যের সহিত 

তুরন। করা যুক্ত হয় ন17 স্থতরাং সম্ভবসতে লোকগ্রপিক্ধিকে নিরা- 

লঙ্বন করা যুকিযুক্ত নচে । অতএব মন্ত্রাদি হইতেই দেবাদির যে শরীর 

আছে) তাহা! প্রতীয়মান হইতেছে এবং দেবাদির প্রার্থন। 'মাছে 

বলিয়! তাহাদিগের ব্রঙ্গাবিদ্যায় অধিকার আছে, এইরূপেই ক্রমত মুকি- 
লাত হয়, ইহা! উপপর হইল ॥ ৩৩॥ 

যেমন মন্ুযোর বিদ্যাধিকারে নিয়ম গ্রদর্শনপূর্তক দেবাদিরও বিদ্যা- 
ধিকার উক্ত হইয়াছে, নেইরূপ ব্রাক্গণের বিদ্যাধিকায়নিয়ম দ্বারা 

শৃত্রেরও অধিকার হইতে পারে, এই আশঙ্কা! নিরাসার্থ বক্ষামাণ আখ্যা- 
য়িকার আরম্ভ করিতেছেন ।--এইক্ষণ শৃর্রেরও বিদ্যাধ্যয়নে সামর্থ্য ৫ 
খার্ঘন। সম্ভব হেতু বিদ্যাধিকায় প্রাপ্ত হইতেছে, বাস্তবিক শৃত্র 
এমন যেতে অনধিফা রী, সেইকপ ব্রঙ্গবিদ্যাতে? অনধিকারী, এইনপ 



২৬৮ ৫বদান্তদর্শনম্। [ ৩য়) পাঁদঃ। 

রহিতেন বিদ্যা! বেদিতুং নশক্যতে । ভবতিচ লিঙ্গং শুত্রধিকারস্তোপো- 

দ্লকং সংসর্গ বিদ্যায়াংহি জানশ্রতিং পৌত্রায়ণং শুঙহুং শূদ্রশবেন 

পরামূশতি “অহ হায় ত্বা শৃড্রং তঁবিব মহ গোতিরস্ত্” ইতি । বিদুরগ্রভ- 

তয়শ্চ শূদ্রযোনিগ্রতবা অপি বিশিষ্টবিজানসম্পন্নীঃ ্য্যন্তে তন্মাদধিং 

ক্রিয়তে শুর্রোবিদ্যান্িত্যেবং প্রাপ্ডে জমঃ। ন শূত্রম্যাধিকারে! বেদাধ্যয়না: 

ভাবাৎ। অধীতবেদোহি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেম্বধিক্রিয়তে নচ শৃদ্রন্ 

বেদাধ্যয়নমন্তি উপনয়নপূর্ববত্বাছেদাধ্যয়নন্ত উপনয়নন্ত চ বণনা 

বিষয়ত্বাৎ। যত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্ঘ্যেইধিকারকারণং ভবঠি। 

সামর্ধ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েহ্থ 

শান্ত্রীযস্ত সামর্্যস্তাপেক্ষিতস্বাৎ। শা্্রীয়ন্তাসামধ্্যন্ত(ধ্যয়ননিরাঁকরণেন 

নিরারৃতত্বাৎ। যচ্ছেদং শৃদ্রোধঞ্লেইনবকুপ্ত ইতি তৎ ভ্তায়পূর্ব কত্বাদ্বিদা' 

টি 
০ পি স্পিন তং পাপন সিতার » ২ শশী পতিতা শশ

ী শা পিস রি তাত 

নিষেপ শ্রবণ নাই। ঝর শৃদ্রের যে বৈদিক কাধে ও অগ্নিকর্ষ্যে অধি- 

কার নাই) ইহাও বিদ্যাধিকারের অপবাদক নহে, পরস্থ যাহারা আহ 

নীয়াদিতে অনধিকারী, তাহারাই ব্রন্মবিদ্যা জানিতে পারে না। কিন্ত 

ণ্অহ হারে ত্বা শৃদ্ধং তবৈব সহ গৌভিরস্ত" এই জঁতিই শূদ্রের তরঙগবিদ্যা- 

ধিকীরের পোষক | জানশ্তি পৌত্রায়ণ নামে কোন ব্যক্তি গুরুপ্তশা 

করিয়। বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানেও শৃদ্রের আধিকার দেখা 

যায় এবং বিদুরগ্রভৃতিরা। শূদ্রযোনি প্লাভব হইয়াও বিশি্ জান 

সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহা! শ্থৃতিতে লিখিত আছে; সুতরাং শৃর্রে 

বিদ্যাধিকার জানা যাইতেছে । ইহাতে বলা যাইতে পারে যে? যেহে? 

শূত্রের বেদাধ্যয়নে নিষেধ আছে, অতএব তাহার বিদ্যাধিকার নাই 

বাস্তবিক ধাহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া! বেদার্থ পরিগ্রহ করিতে গাবিয়াঃ 

ছেন, তীহীদেরই বেদ প্রতিপাদ্য বিদ্যাতে অধিকার জান! যায, নূরে 

বেদাধ্যয়ন নাই, যেহেতু উপনয়নপূর্ধবক বেদ
াধারন করিতে হয়। হাই 

শাস্ত্রের নিয়ম এব' সেই উপনয়নও ব্রাঙ্ণ, ক্ষত্রিয় ৪ বৈশা এই বর 

 ছনের গঙ্গেই বিহিত। শৃত্ের যে প্রার্থন! মাছে, তাহাও বিদ্যাধিকারে 



ওয়, পাঁদঃ। ) গ্রথমোঁহধ্যায়ঃ। ২৬৯ 

কষত্রিয়ত্বগতেশ্চোন্তরত্র চৈত্ররথেনলিঙ্গীৎ ॥ ৩৫ ॥ 

রামপ্যনবরষ্টরঘং দ্যোতয়তি। স্তায়স্ত সাধারণত্বাৎ। যৎ পুনঃ সংসর্গ 

বিদ্যায়ামেবৈকন্তাং শূদ্রমধিকুরধ্যাৎ তথ্দিষয়ত্বাৎ ন সর্ধান্থ বিদ্যান্্র অর্থ- 

বাদস্থত্বাং নতু হ্কচিদপ্যয়ং শূত্রমধিকর্তমৃ্মহতে । শক্যতেচায়ং শূদ্রশস্দো- 

ইধিকৃতবিষয়ে যোজগ্লিতুং। কথমিতাচিতে কংবর এনমেতৎ সন্ত সধুগ্বা- 

নমিব রৈক্মমাথেত্যন্মাদ্ধ্বংলবাক্যাদামনোইনাদরংশ্রুতবতো। জানশ্রুতেঃ 

পৌত্রায়ণন্ত শুপগ্ুৎপেদে তামৃষীরৈঙ্কঃ শৃদ্রণবেনানেন হুচয়াঙ্ব বা ্বনঃ 

গরোক্ষজ্জানন্ত খ্যাপনায়েতি গণ্যতে । জাতিশৃদ্রস্তানধিকারাঁৎ। কথং 

গুনঃ শূদ্রশব্ষেন গ্ুগুৎপরা| হুচ্যতে ইতি। উচ্যতে তদা দ্রবণাছুচমভিহুপ্রাৰ 

গুচাবাভিদুদ্রবে শুচাবা রৈঙ্কমভিছুদ্রবেতি শুদ্রা বয় বার্থসন্তবাৎ রূটার্ঘন্ত- 

চাঁদস্তবাৎ। দৃষ্ঠতে চায়মর্থোইস্তামাথ্যারিকায়াং ॥ ৩৪ | 

ইতশ্চ ন জাতিশৃত্রা জানহ্তিঃ যৎক।রণং প্রকরণনিরূপণেন 
এ পেপসি পাশাপাশি স্পা ীশিীশী্াশীশীশিশি পাপী 

কারণ হয় না, সাম্য ন! থাকিলে কেবল প্রার্থনায় কোন ফল হইতে 

পারেনা । গরস্ত কেবল লৌকিক সামর্থ্যও বিদ্যাধিকারের কারণ 
নহে, শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামর্থাই কারণ হয়। কিন্তু বেদাধ্যয়ন 

নিষেধ দ্বারাই শূড্রেব শান্মীয় সামর্থ্য নিরাকৃত হইয়াছে । বিশেষতঃ 

শৃদ্রের যে যঞ্জেতে অনধিকার, তাহ। স্তায়পূর্বকহেড বিদ্যাবিষয়ে 
ই অনধিকাঁর জানাইতেছে। যেহেতু স্তায়কে সাধারণেই গ্রহণ করিয়া 
থাকে। আর যে সংসর্গ বিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার শ্রবণ আঁছে, তাহাও 
বেদবিদ্যাধিকারের কারণ নহে, যেছেতু তাহাতে ন্তাঁয় নাই, গ্ভায়কথন 
থাকিলেই লিঙ্গদর্শন দে]1তক হয়। 'মতএব জানা যায় যে, শূত্রের কেবল 
এক সংসর্গ বিদ্যাতেই মধিকার আছে, সর্দবিদ্যাতে অধিকার নাই। পরস্ত 
অথবা প্রযুক্ত কোনরূপেও শুদ্রের বিদ্যাধিকার হইতে পারে না। 
ইহান্ে জান। যাইতেছে যে, যাহারা জাতিশুড্র, তাহাদিগেরই বেদ 

বি্যাবিষয়ে অনধিকার, এই হেতুই জানশ্রীতি পৌত্রায়ণের সংসর্গ বিদ্যা- 
ধিকার হইয়াছিল ॥ ৩৪। 

পূর্বে যে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির বিদ্যাধিকাঁর উক্ত হইয়াছে, তাহার 



€ 

৭০ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়) গাদঃ। 

সংহ্কারপরামর্শাৎ তদভাবাতিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 
নি 

ক্ষর্িয়ত্বমন্তোত্বরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েশ মমভিব্যাহারাং 

লিগাদগম্যতে ।  উত্তরত্র হি সংসর্গবিদ্যাবাকাশেষে চৈত্ররথিবভি, 

গ্রতারে ক্ষত্রিয়ঃ সন্বীর্ভাতে। 'অথহ শৌনকঞ্চ কাপেয় মভি প্রতারিণঞ 
কাক্ষসেনিং হুদেন পরিবিশ্তমানৌ ব্রদ্ষচারী বিভিক্ষ ইতি। চৈত্ররথিধ 
চীঁতি গ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যং | কাগেয় যোগোহি চৈত্ররথন্তাৰ- 

গতঃ। এতেন বৈ চৈগ্ররথং কাঁপেয়। অযাজয়রিতি। সমানানয়যাজি, 

না গ্রায়েণ সমানান্থয়া যাজক! ভবস্তি। তশ্মাচ্গৈত্ররির্নামৈক: কত্র 

পতি রজায়ত ইতিচ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিমত্বমন্তাবগন্তব্যং। তেন 

ক্ষত্রিয়েগাভি গ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সন্কীর্ধনং জানশ্রতের!গ 

ক্ষত্রিয়ত্বং হুচয়তি। সমানামেবহি গ্রায়েণ লমভিব্যাহারাভবস্তি। কষ 

গ্রেষণাটদারব্যযোগাঙ্চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিযত্বাবগতিঃ। অতোন শূদ্স্তাি 
কার; । ৩৫॥ 

ইত"চ ন শুন্স্তাধিকারে! যদ্ধিদযগ্রদেশেষূপনযনাদয়ঃ সংস্কারাঃ পা 

বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন ।--জানশ্রতি শূদ্রজাতি ছিলেন না, তিনি থে 

ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহাই প্রমাণীকুত হইয়াছে, চৈত্রবথনামক ক্ষতি 

য়ের মমভিব্যাহার ছেতু জানশ্রতির ক্ষত্রিয়ত্ব জান যায়। পরন্ত 

বিদ্যার বাক্যশেষে চৈত্রবথ ক্ষত্রিয় বলিয়া কীর্তিত আছে। বিশেষ 

"্অথহ শৌনকঞ্চ কাপেয় মভিগ্রতারিণ? কাক্ষসেনিং ছুদেন গরিবিষব' 
মানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ" ইত্যাদি শ্রতিতেই চৈররথের ক্ষত্রিয় গরমাণ 

কত হইয়াছে। অত্তএব চৈত্ররথের সমানা্বয়জাতি প্রযুক্ত জান 
যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা! জান! যাইতেছে। বিশেষতঃ জানঞতি 

ক্ষত্রিয়োচিত এশ্ব্যযোগহেতৃই তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানা ই 

তেছে। মুতরাং শুর্রের যে বিদ্যাধিকার নাই, ইহাই প্রমাণ 
হইল ॥ ৩৫। 

শৃ্রের যে বেদবিদযাধিকার নাই) তাহাতে বিশেষ গ্রমাণ শন 

সস 
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তদভাবনির্দারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ 

উপ ল্উলিিিস্প স্টাল্স 

শস্তে। তং হোপনিন্যে অধীহি ভগব ইতি হোপনসাদ ত্রদ্ধপর! ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ 

রংব্রন্ধান্থেষমাণ। এষহ বৈ তৎ সর্ধং বক্ষ্যতীতি তে সমিংপাণয়ে। ভগ- 

তং পিগললাদমুপদন্না ইতিচ তান হান্থপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপ- 

যনগ্রাপ্তির্ভবতি। শূত্রন্ত চ সংস্কারাভাবোংভিলপ্যতে শৃ্শ্চতুর্ো বর্ণ 

[কজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্মরণেন ন শুদ্রে পাতকং কিঞ্চি্ চ সংস্কার 

্তীত্যার্দিভিন্চ ॥ ৩৬ ॥ 

ইশ্চ ন শূদ্র্যাধিকারে। যত সত্যবচনেন শুত্রত্বাভাবে নির্ধারিতে 

াবালং গৌতম উপনেতু মন্থপামিতুক প্রবরূতে। নৈতত্রাঙ্গাণে। বিবক্ত- 

রতি ঘমিধং সোম্যাহ রোপত্ব। নেষ্যে ন সত্যাদগ1 ইতিশ্রতিলিঙ্নাৎ1৩৭॥ 

_শীশীশীশিশীশিট পি পি পশলা 

(রিতেছেন।-বিদ্যাধিকারবিষয়ে উপনয়নাদি সংস্কারের অবশ্ঠ কর্তব্য 

[ছে। ক্রতিগ্রমাণে গাঁন। যায় যে) ব্রহ্মপরায়ণ খিগণ উপনয়ন করাইয় 

ব্দাধ্যযুন করাইতেন, অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রদ্ষচারিগণ সমিধ- 

[হণপূর্ববক গুরুদমীপে উপস্থিত হইলে গুরুগণ ব্রদ্মবিদ্যাগ্রদান করিতেন; 

[তরাং ব্রহ্গবিদ্যা গ্রহণে উপনয়ন নংস্কারের আবশ্তকত1 জান। যাঁর) শৃত্রের 

টপনযন সংস্কার নিষিদ্ধ আছে। অতএব তাহাদিগের ব্রহ্গবিদ্যাধিকার 

নাই ॥ ৩৬ । 

শৃ্রের ব্দ্মবিদ্যাধিক।র নাই, এই বিষয়ে প্রমাঁণাস্তর প্রদর্শন করি- 

তছেন।--হ্তিতে লিখিত আছে যে, সত্যবচন দ্বারা জাবালের শূদ্রতা- 

চাব নির্ধারিত হইলেই গৌতম তাহাকে উপনীত করিয়া ব্রন্ধবিদ্যার 

অনুশামন করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছিলেন। যাহার। অক্রাঙ্গণ তাহাঃা কখনও 
(লিতে পারে ন। যে আমরা সমিধাদান করিয়াছি) আমাদিগকে বেদ- 

ব্্যাগ্রদান কর।* ব্রাদ্ষণাদিরাঁই উক্তবূপ বাক্য বলিয়া বেদধ্যয়ন করি- 
গাছেন। সুতরাং পুত্রের তরঙ্গবিদ্যাধিকার নাই ॥ ৩৭) 



২৭২ " বেদান্তদর্ননম | -[ ৩য়, পাদঃ। 

শ্রবণাধ্যয়নার্৫থপ্রতিষেধাৎ শ্বৃতেস্চ ॥ ৩৮ ॥ 

ইতচ্চ ন শূত্রন্ত।ধিকারে! যদন্ত শ্বৃতেঃ শ্রবণ ধ্যয়নার্ঘপ্রতিষেধোভবতি 

বেদশ্রবণপ্রতিষেধে। বেদাধ্যয়নগ্রতিষেধঃতেদর্থঞ্ানানুষ্ঠানয়োশ্চ গ্রতিষেধঃ 

শূত্র্ত ন্তর্যতে। শ্রবগপ্রতিষেধ স্তাবদথাশ্া বেদমুপশৃণত স্ত্রপুজ্জ তৃত্য 

শ্রোত্রে গ্রতিপূরণমিতি। গদ্যুহ বা এতৎ শশানং যছুতন্ত্মাৎ শুত্রসমীগে 

নাধ্যেতবামিতি চ। অতএবাধ্যয়নপ্রতিষেধো হস্ত হি সমীপেইপিনাধো- 

তব্যং ভবতি স কথং শ্রতিমধীয়ীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহবছেদো- 

ধারণে শরীরভেদ ইতি । অতএব চার্থাদর্থজানানুষ্টানয়োঃ গ্রতিষেধো, 

ভবতি। ন শুদ্রায় মতিং দদ্যা্দিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানমিতি 

চ। যেষ|ং পুনঃ পূর্ববকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধণ্মব্।ধপ্রভৃতীনাং জ্রানোং, 

পত্তি স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্ধিঃ গ্রতিবন্ধং জ্ানস্তৈকান্তিকফলত্বাং। 
১১০ 

শৃদ্রের যে ব্রহ্ষবিদ্যাতে অধিকার নাই, তাহার কারণান্তর গ্রদর্শিত 

হইতেছে ।-যেহেতু শূত্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন। বেদীর্ঘপরিজ্ঞান ও 
বৈদিক কর্ধানুষ্ঠানে গ্রতিষেধ আছে, অতএব শৃত্রের ব্রঙ্গবিদ্যাধিকার 

নাই। স্বতিতে লিখিত আছে যে, শৃদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা" 
হইলে সীম ও লাঙ্ষাদ্বারা তাহার কর্ণ পূর্ণ করিয্বা রাখিবে। আর শূদ্ 
সমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, এইক্ষণ জানা- 

যাইতেছে যে) যাহার নিকটে ঞ্মপরে বেদাধ্যয়ন করিতে ও নিষেধ হইল, 

সেকোন রূপেও বেদাধায়ন করিতে পারে না। শ্রুতিতে ইহাও লিধিত্ 

আছে যে, শুড্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে এবং 

যে শৃদ্র বেদধ্যয়ন কুরে; তাহার শরীর ছেদন করিবে। যখন এইরূগে 

শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইল) তখন যে অর্থ পরিজ্ঞান ৪ কর্ধানুষ্ঠা 
নিষিদ্ধ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? শ্রুতি প্রমাণ আর জানা যান থে 

শৃত্রকে বেদাধ্যয়নের অনুমতিও দিবে না। বিদুর ও ধর্মব্যাধ গ্রতৃতির ঘে 

মোক্ষলাত হইয়াছিল, তাহাতে পুর্ব জন্মকৃত আনই কারণ, যদি একবার 

জানোৎপত্তি হয়, তাহাহইলে সেই গ্ষান অবশ্তঠই ফলোৎপাদন করিবে। 
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কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ 
25528552582 

শাবয়েচ্চতুরোবর্দানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাকুরধপ্যাধিকারপ্মরণাৎ | 

ব্রপুর্বকন্ত নাস্ত্যধিকারঃ শৃদ্রাণামিতি স্থিতং ॥ ৩৮ ॥ 

অবসিতঃ গ্রাসঙ্গিকোইধিকারবিচাঁরঃ প্রক্কৃতামেব ইদানীং বাকার্থ 

বিঢারণাং বর্তয়িষ্যামঃ। যদদিদং কিঞ্চ জগত সর্ধং প্রাণ এজতি নি:স্যতং 

মহয্য়ং বজ্জমুদ্যতং য এতদ্বিছুরমৃতান্তে ভবস্তীতি। এতদ্বাক্যং এজু কম্পন 

ইতি ধাত্বর্থান্থগমাৎ লক্ষিতং | অন্মিন্ বাক্যে সর্বমিদং জগৎ প্রাণাএ্রকং 

স্ন্দতে। মহচ্চকিঞ্িস্তয়কারণং বজ্শব্িতং উদ্যতং তদ্বিজ্ঞানাচ্চামৃতত্ব- 

গ্রাপ্তিরিতি শ্রয়তে। তত্র কৌহসৌ প্রংণঃ কিঞ্$ তত্তয়ামকং বজ্রমিত্য- 

গ্রতিপত্তে্বিচারে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্বাধুঃ গ্রাণ 
ইতি গ্রসিদ্ধেরেব চাশনির্বজ্ং স্তাদ্ায়োশ্চেদং মাহায্ম্যং সন্কীর্ঘ্যতে। কথং 

মর্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্বো। বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বাযুনিমিত্- 
শপ শি ২ শী এ পপ সি ও পপ আপ পপ পিপাসা তি তি পপপো্প্পা পাপা পপ শপ এসপি পি তি পিপাসা” পিপি প্রা 

এই নিমিত্তই বিদূরাদির মোক্ষ হইয়াছিল। "শ্রারয়েচ্ছতুরো বর্ণান" এই 
বন প্রমাণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতিহাঁদ ও পুরাণই চারি 

বর্ঘকে শ্রবণ করাইতে পারে। কেবল ইতিহাসাদিতেই চতুর্বর্ণের অধি- 

কার আছে। কিন্তু বেদপাঠপূর্ক ব্রহ্গবিদ্যা পর্যালোচনা! করিবে, অত- 

এব ব্রক্মবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ৩৮ ॥ 
গ্রলঙ্গত যে অধিকারবিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পর্যযবলিত 

হইল,এইক্ষণ পুনর্ধার প্রকৃত বিচার প্রবর্তিত হইতেছে ।-_কাঠক শ্রুতিতে 
লিখিত আছে যে, সকল জগৎই প্রাণ হইতে উৎপর হয়, চিদাত্মা গ্রাণেই 
চেষ্টা করে, অর্থাৎ প্রাণই জগৎকে প্রেরণ করিতেছে। সেই প্রাণাধ্য 
বই বসের স্ভায় তয় হেতু । যাহারা এই গ্রাণাখ্য মহাত্রঙ্গকে জানিতে 
শারেন, তাহার। মুক্ত হইয়া থাকেন । এই প্রাণ কে এব: কেনই বা তাহা! 
বপ্্ের স্যায় ভয়ের কারণ) এই বিচারে জানা যাইতেছে যে, পদবৃত্তি 

ছুই প্রাণ, বঙ্জ যে য়তেতু তাহাতেও বাখুই কারণ, অতএব প্রাণই 
শিহেতে। আর কেনই এই সকল জগৎ প্রাণশবাত্বক পঞ্চতৃত্তি বাঁয়ুতে 

৩৫ 
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মেব চ মহত্তঘাঁনকং বজমুখপদ্যতে। বাঁয়ো হি পর্ধ্যন্তত।বেন বিবর্তমানে 
বিছ্াংস্তনযিতু বৃষ্ট্যশনয়ো নিবর্ত্ত ইত্যাচক্ষতে। বাঘুবিজ্ঞানাদেব চো 
মমৃতত্বম। তথ। হি শ্রত্যন্তরমূ্ বাযুরেৰ ব্যসটির্বাঘুঃ সমষ্টিরপ্ পুনমূণতাষক 

য়তি য এবং বেদেতি তন্মাাযুরযমিহ প্রতিপন্তব্য ইত্যেৰং প্রাপ্ডে জমঃ। 

ব্রদ্গিবেদমিহ গ্রতিপত্ধ্যং কুত; পুর্বোত্তরাগোচনাৎ। পুর্নোস্তরযোত 
গ্রন্থভাগয়োব্রদ্ষৈব নিপ্দিশ্তমীনমুপলভামহে ইহেব কথমকন্মাদ রান 

বাস নির্দিস্তমানং প্রতিপন্্যমহি। পুর্বত্র তাবৎ।“তদেব শুক্রস্তদ দ্ধ তান. 

বামুচযতে | তন্মি লৌকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে তছু নায্মেতি কশ্চন"॥ ইতি। বধ 

নির্দিষ্ং তদেবেহাপি সগ্লিধানাৎ জগৎ সর্ধং প্রাণ এক্তীতি চ লোক. 

অয়ত্বগ্রত্যতিজ্জানানিরদিষ্টমিতি গম্যতে। গ্রাণশব্োইপ]য়ং পরমায্বন্ে 

এযুকঃ গ্াণস্ গ্রাণমিতি দর্শনাৎ । এজফ্িতৃত্বমপীদং পরমায়ন এবোগ, 

পদ্যতে ন বাধুম[রন্ত তথাচোকজম্। “ন প্রাণেন ন।গানেন মর্ক্যো জীবহি 
পা শশা তি পাপী তি পিসীক্িপীসপীি | সাপে তা এ চি ৫ 

পপি এরি ০ 

গ্রতিঠিত হইয়া চেষ্টা করে। বায়ু নিমিন্তই মহাভা্কর বজ উংগাহয 

এবং বায়ুই পর্দ্ন্তরূপে পরিণত হইলে বিদ্যুৎ) মেঘ) বৃষ্টি ও বনজ এ 

সকল হইয়। থাকে) এ বাযুবিজঞানেই অমৃতত্ব লাভ হয়। অন্য শ্রদিতেও 

লিখিত আছে যে, বাবুই ব্যষ্টি, অর্থাৎ পৃথকৃভূত এবং বাযুই সমষ্টি, গর্যাং 

একত্রীভূত। যিনি এইরূপ জানেন, তিনিই মৃত্যুকে জগ্ন করিতে গাঁরেন, 

অতএব বাধুকেই জানিতে হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই মে, ব্রগাকেই 

জানিবে। যেহেতু পূর্বাপর ব্রক্ষপরিঞ্ানই আলোচিত আছে, ঘথাং 

পূর্নাপর গ্থেই বর্গ নির্ধিশ্বমান বলিরা জান] যায়, ভবে এই স্থানে কেন 

অকশ্মাৎ বাঘু নির্দেশ হইতেছে পূর্বেই গ্রমাণীকৃত হইয়াছে ঘে। তিনিই 

শুক্র) তিনিই ব্রহ্গ 'এবং তাহাকেই মৃত বলা যায়। এই ব্রঙ্গেতেই লোক 

আহ আছে, এই জগতের অন্য আশ্রয় নাই; শরাং বর নির্দেই 

উদ্দেন্ত। বঙ্গের সারিধ্যবশতই মকল জগত গ্রাণকে আশ্রয় করিয়া 

আছে এবং সেই গ্রাগ লোকের আশ্রযীভূত, এই নিমিন্ই প্রাণের নির্দে 

হয়। বাস্তবিক গ্রাণশব পরমায়াতেই প্রধুক হয়, এই হেতু'ব্র্গই গ্াণ 
প্রাণ“এইরপ দর্পন মাছে। আর গণ যে চেষ্টা করে, তাহাও পরমার? 



ওয়, পাদঃ | ] প্রথমোহধ্যায়ঃ। ২৭৫ 

বশ্চন। ইতরে ন তু জীবস্তি যন্সিপ্লেতাবুপাশ্রিতৌ” ॥ ইতি। উত্তরজজাপি 

'য়াদন্তাগিস্তপতি ভয়াত্বপতি গুর্য/ঃ ভয়াদিন্্র$ বাধুশ্চ মৃতযর্ধাবতি 

গঞ্চম£ ॥ ইতি । ব্রন্গৈব নির্দেক্ষ্যতে বাষুঃ সবাযুক্তস্ত জগতে। তয়হেতুত্বা- 

ভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্লিধানাৎ মহত্তযং বজ্রমুদ্যতমিতি চ তয়হেতৃত্ব- 

গ্রত্যভিজ্জানানিদ্দি&মিতি গম্যতে । বজশবেইপ্যয়ন্তয়হেতুত্বসামান্তাৎ 

রযুক্ধঃ যথ। হি বঙ্রমুদ্যতং মমৈব শিরলি নিপতেৎ যদ্যহমন্ত শামনং ন 

কু্ধ্যামিত্যনেন ভয়েন জনো! নিয়মেন রাঙ্জাদিশাসনে প্রবর্ততে ৷ এবমিদ্- 

মগিপায়ুহ্য্যাদিকং অগদন্মাদেব অন্গণো বিভ্যগিয়মেন ম্বব্যাপারে প্রবর্ততে 

ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ত্রঙ্গ। তথা চ ত্রহ্গবিষয়ং শত্যস্থরম্ ভীষা- 

পা্ধাতঃ পবতে ভীষেদেতি হর্ধ্যঃ ভীধাক্মাদ গ্রিন্চে মৃত্ঠার্ধাবতি পক্চমঃ॥ 
জপ ্পীপপীপ পীক্াপীলট ১ সপিশীপপিশেপিস্পীপাপিশিপীসি পপি পা পপ সপ রি পপ পথ 

পাসপি শি পসপোপপপাশি সিসি 

কার্ধা, উহা। বাঁযু মান্সের কার্ধ্য নহে। শান্ধে উক্ত মাছে যে, মানবাদির। 

প্রাণ বা অপানদ্বার। জীবিত থাকিতে পাবে না এবং হান্য কেহই অন্য 

কোন করণে জীবিত হয় না, কেবল গরণান্দ্বারাই দক পীর্বেঠ আছে 

এবং সেই কঙ্গেই গ্রাণীপান ইহারা আশ্রিত রহিত রহ্য/ছে। "আর উক্ত 

আছে যে, পরমা গ্জার ভয়েই অমি পাকক্রিয়া সাধন করেন, হুণ্য ভাপ প্রদান 

করেন, ইন্ত্র ও বাঘু ইহারা ৪ তাহারই ভে ম্বপ্ধ কর্তব্য কাধ্য করিতেছেন 

এবং মৃদ্যুও তাহারই ভয়ে সংহার করিয়া থাকেন। অতএব ব্র্গ(নদেশই 

উদ্দেখ, বাধুনির্দেশ উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু বায়ুর সহিত ত্রঙ্জই জগতের 

ভয় কারণ ইহা কথিত আছে। এই নিমিত্তই উদ্যত বজের গা মহা- 

ভয়হেতৃত্বখন প্রযুক্ত বাধুনির্দেশ উক্ত হইন্াছে এবং তয়হেতু বিধায় 

যুক্ত হইয়াছে। যদি মামি তাহার শাধনে নিযুক্ত ন থাকি) তবে এই 

উদ্যত বন্ত মামার মন্তকে গতিত হইবে, এই ভয়েই লোক দমকল নেই 

রাঙগার শামনপালনে প্রবৃত্ত হয়। এইনূপে অগ্নি, বাঘ, হরধ্য প্রভৃতি 

ঈগংও এই ত্রদ্ষের ভয়ে ভীত হুইয়। নিয়মপূর্বক শ্বন্ব ব্যাপার সাধনে 

বন্ধ আছে। এই হেতু ব্রঙ্গ বজ্র ভাঁয় ভয়ানক বলির] জানিবে। 
ব্গবিষয়ক শ্রত্তাস্তর গ্রমাণে জানা যায় যে, বর্গের ভয়েই বা গমন 

করিতেছেন, সুর্য উদিত হইডেছেন, যি ও ইন্তর ইহারও তাহার ভয়ে 



২৭৬ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ৩য়, পাদঃ।| 

জেযোতিদির্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ 
২ পাপা পাপী

 পোপ পা প
প ০০৫ ্ পে 

বশ ৩ রঃ 
০৮ সস 

ইতামৃতত্বধলশ্রবণাদপি ব্রদ্দিবেদমিতি গমাতে। ব্রদ্মজ্রানাদ্ধযমৃতত্ব প্রা 

তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পদ্থ! বিদ্যতেত্য়নায়েতি মন্তরব্ণাং। 

যত বাসুবিজ্ঞানাং কঠিদমৃতত্বমভিহিতম্ তদাপেক্ষিকম্ তটত্রব গ্রকরণা- 

সতরকরণেন পরমাম্বানমতিধায় অতোহন্তদার্মিতি বাঁধাদেশার্তত্বা ভিথা- 

নাৎ। প্রক্করণাদপ্যন্র পরমীক্নিশ্চয়ঃ | অন্যত্র ধর্ম্মাদন্তত্রাধর্্াদদ্ত্রাপ্পাং 

কঙাকৃতাৎ ন্ঠত্র তৃভাদ্ ভব্যা্চ যৎ তৎপণ্তমি তথ্থদ ॥ ইতি পরমায়ন: 

ৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩৯ । 
এষ সম্্রমাদোংম্বাচ্ছরীয়াৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরপসম্পদ্য স্বেন 

রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রুয়তে তত্র মংশযাতে কিং জ্যোতি£শন' চু 

িষয়ং তমোইপহং তেজ: কিংবা পরংত্রন্গেতি কিং তাবং গ্রাপ্ 

গ্রসিদ্ধমেব তেজ 4 শন্দমিতি কুত: তত্র জ্যোতিঃশবস্ত রঢ়াং। 
সপ্পীপপাপিসপপপ পাপা পিপিপি পপ প্পসপাপীপীপাপপীপীশ- শী পা পিপি 

সপাপাশসপীকপ ৮1 

বব কর্বব্য কার্য্য মাধন করি থাকেন এবং মৃত্যুও তাঁহারই ভয়ে বা" 

কাঁলে ধাবিত হয়। এইরূপে অমৃতত্বফলশ্রবণহেতু ব্রদ্মই জানিবে এবং 

্রহ্মবিজ্ঞানেই অমৃতত্ব গ্রাপ্তি হয়। মন্ত্রবর্ণে জান যায় যে, তাহাকে জানি- 

যাই মৃত্যুকে অতিক্রম কর! যা, ্রঙগবিপ্জান ব্যতিরেকে মৃত্যু অতিক্রমের 

আর পন্থ। নাই। বাযুবিজ্ানে যে অমৃতত্ব প্রাপ্তি উক্ত আছেঃ ভাহা? 

্রঙ্ধগাপেক্ষিত। প্রকরণান্তরকরণেও ব্রঙ্গই কারণ বলিয়া উক্ত আছে, 

বাযু প্রভৃতি অন্য সকলই "আর্ত, অর্থাৎ খরতুসন্বস্ধী। যাহ! ধর্মাধর্মের 

অতিরিক্ত, যাহা এই ক্কতাকৃত হইতে অতীত, াহ। ভূত ও তবিষাতের 

পরবস্ভীঁ, তাহাকে দর্শনকর ৪ তাহাকে কীর্ঘন কর। এইরূপে গরযায় 

জাঁনই উদ্দেশ্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । ৩৯ ॥ 

ছান্দোগ্যহ্রুতিতে লিখিত দাছে যে, এই শরীর হইতে উথিত ছা 

ক্যোতিস্বরূপ গ্রাপিপূর্বক আত্মস্বরূপে অতিনিগন্ন হয় । এই স্থণে শা 

হইতেছে যে, উক্ত জেযোতিঃশব কি চক্র বিষয়ীতৃত তমোপহারী তে 

পর, অথবা পরংব্রহ্মবাতক ? বাস্তবিক আ্োতি, শব্ষের তেজার্ঘই এিঃ 



৩য়, পাদঃ। ) প্রথমোহধ্যায়ঃ। ২৭৭ 

জ্যোতিষ্চরণাঁভিধানাদিত্য্ন হি গ্রকরণাৎ জ্যোতিঃশনঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য 

বর্ষণি বর্ততে। ন চেহ তদ্বং কিঞ্চিত স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃষ্ততে। 

তথা চ নাঁড়ীথণ্ডে অথ যটত্রিতদশ্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যঘৈতৈরেব রশ্বি- 

ভিরর্দমাক্রমত ইতি মুযুক্ষোরা ত্য গ্রাপ্থিরভিহিত! তন্মাৎ গ্রসিদ্দমেব 

তেজ জ্যোতিঃশববাচ্যমিতি এবং প্রাপ্ে ভ্রমঃ। পরমেব ব্রদ্গ জ্যোতিঃ- 

শণম্ কশ্মাদর্শনাৎ। তন্ত হীহ প্রকরণে বক্তব্যত্বেনানুবৃততির্দ হাতে । য 

আাপহতপাপোত্যপহতপাপ্যত্বাদি গুণকশ্াত্মনঃ প্রকরণাদাবনেষ্টব্যত্বেন 

বিজিজ্ঞানিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতত্বেব তে ভূয়োধনুব্যাধ্যান্তামীতি 

চান্ন্ধানাৎ আঅশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীর 

তায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্বেরস্তাভিধান।ৎ ব্রস্ষাভা বাচ্চান্ত্রাশরীরতানুপপঞ্তেঃ 

গরং জ্যোতি: ম উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্ব,কতং মুমুক্ষো- 

যেহেতু উক্তার্থে ই জ্যোতিঃ শন্ষের রূঢ় মাছে। এই সংশয়ে বক্তব্য এই যে, 
"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” এই স্তরে গ্রকরণ বশতঃ জ্যোতিঃশৰ স্বার্থ 

পরিত্যাগ করিয়! ব্রহ্ম গ্রতিপাদক হয়। কিন্ত এইবূপ স্বার্থ পরিত্যাগ 

কোন কারণ দেখ। যায় ন।। নাড়ীথণ্ডে লিখিত আছে যে, যখন প্রাণ এই 

শরীর হইতে উতক্রমণ করে) তখনই রশ্িদ্বারা উর্ধে মাক্রমণকরে; এই- 

রূপে যুমুক্ষুদিগের ব্দাদিত্যগ্রান্তি কথিত আছে? স্থতরাং প্রদিদ্ধার্থেই 
জ্যোতিঃশব প্রযুক্ত হওয়া উচিত, .কিনূপে জ্যোতিঃশঝ ব্রদ্ধবাচক হইতে 

পারে? এই সংশয়ে বক্তব্য এইযে) জ্যোঃতিশবে পরংব্রন্গই বুঝিতে 

হইবে, যেহেতু এই প্রকরণে ব্র্দেরই মনুবৃত্তি দেখা যায়। “্য মাস্মা মপ- 

হতগাপ]” ইত্যাদি শ্রুত্তিতে প্রকরণ বশতঃ অপদ্থৃতপাপাত্বাদি গুণ- 
বিশিষ্ট ব্রদ্ষেরই অন্বেষণ ও ব্রঙ্গেরই গ্ানেচ্ছ! জ্বানা যাইতেছে, আর 

.অশরীরং ৰাৰ প্রিষ্াপ্রিয়ে ম্পৃূসতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে অশরীরতা! গ্রতি- 
গাদনার্ধঘই জ্যোতিঃস্বরূপের কখনহইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রদ্ধতাবহেতুই 
হ্দাতিরিক্তে অপরীরতার অন্গুপপত্তি আছে । আর প্পরং জ্যোতিঃ স 

উতমঃ গুরুষঃ", এইরপে বরন্মের জ্যোতিঃন্ববগ বিশেষণ উক্ত হইয়াছে। 

মু্ুদিগে যে আদিত্যগরাথি কথিত আছে) তাহীতেও একা্িক 



২৭৮ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৩য়, পাদ: 

আকাশোহর্থান্তরত্বাদদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ 
পেস 5 

রাদিত্যগ্রাপ্রিরভিহিতেতি ন চাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষে] গত্যুৎক্রাত্তবিম- 

দ্বাৎ.। ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ॥ ৪০ | 

আকাশে হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ঘহিতা তে যদস্তর1 তৎ ব্হ্থ তা. 

মুতং স আম্মেতি শ্রায়তে । তৎ কিমাকাশশবং পরং ব্রহ্গ কিং বা গ্রিন, 

মেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রছে। যুক্তঃ আকাশশব্ন্ত ত্রিন 
রূঢত্বাং নামরপনির্বাহণন্ত চাবকাশদানদ্বারেণ তশ্মিন যোজয়িতুং শা. 

ত্বাং। অ্টত্বাদেন্ পষটন্ত ব্রহ্মলিঙ্গন্তাশ্রবণ!ৎ ইত্োবং গ্রাঞ্ধে ইদমদদিদ, 

য়তে। পরমের ব্রদ্ধেহাকাশষং ভবিতুমর্হতি কম্মাৎ অর্থান্তরত্বদিবাপ, 

দেশাৎ তে যদদন্তরা তত্বক্ষেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভৃতমীকাশং ব্যগ- 

দিশতি। নচ ব্রহ্মণোইগ্ঘনামরূপান্্যামর্থান্তরং সস্ভবতি সর্বন্ত বিকার, 

জাতন্ত নামরূপান্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়োরপি নির্বহণ! নিবদৃশং 

মোক্ষ নহে, কারণ উচ্থাতে গতি ৫ উৎক্রান্তি সপ্ঘন্ধ আছে বিশ্ু আত্য- 

স্তিক মোক্ষে গতি ও উৎক্রাপ্থি সম্বন্ধ নাই ॥ ৪+॥ 

“আকাশে! বৈ মামরূপয়ে! নির্বাহিত্ত1” ইত্যাদি ছামোগা অতি 

আকাশশব উক্ত আছে, তাহ] কি পরংত্রঙ্গবাচক, অথব। প্রসিদ্ধ ৃতাকাশ 

গ্রতিপাদক1? এই বিচারে প্রথমত তৃতাকাশইবুক্ত হইতেছে, থেছের 

রূঢ়িবশতঃ আকাশন্দ ভৃতাকাশেই প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে আকাশ 

যে নাম রূপের নির্বাহক, ভাহাও অসম্ভব হয় না, কারণ মবকাম দারাই 
ভূতাকাশ নামরূপ্ের নির্বাহ হইতে পারে। "আকাশম্তলিগ্গাং" এ 

হুত্রেই ভৃতাকাশের স্ষ্টিকর্তৃত্ নিষেধ হইয়াছে । সুতরাং আকামশদে 
ভৃতাঁক[শই ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে; ইহাতে বক্তবা এই যে? উ€ 

ছান্দোগা শ্রতিতে আকাশশবে পরংরদ্ধই জানিতে হইবে, যো? 

অর্থান্তরত্বাদির কথন আছে, অর্থাৎ নামরপদ্থারা অর্থান্তর ভূত শা গদ 

কথিত হয়। বাস্তবিক ত্রগ্গতি্ন নাঁমরপদ্ধার! অর্থান্তর মষ্টব নাই, দর্ঘ 

বিকারী তৃত পদার্থ ই নামবপদ্ধারা বাক্ত হইয়। থাকে। মার তর্গের গজ 



তা) গাঁদঃ। ] গ্রথমোঁধধ্যামঃ | ২৭৯ 

হুযুণ্যৎক্রান্তেযোর্ডেদেন ॥ ৪২। 
___, শশা 

পপ পিসী পপ পিপিপি সপোসপাশিি 

 বর্গগোহন্পন সম্ভবতি। অনেন জীবেনাক্বনান্গ্রবিষ্ত নামরূপে ব্যাঁক- 
রধানীতি বরঙ্গাবর্তৃত্বখবণাৎ। নম্ু জীবস্তাপি গ্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং 

নির্বোচদ্বমন্তি। বাঢ়মন্তি অস্চেদন্বর বিবক্ষিতঃ। নামরূপনির্বহণ[ভি- 
ধানাদেব চ অআঙ্টত্বাদি বরদ্মলিগমভিহিতং ভবতি। তত্ত্রক্গ তদমৃতং স 
আঁঝোত চ ব্রগব(দত্ত লিঙ্গানি। আকাণন্তলিঙ্গাদিত্যন্তায়ং প্রপঞ্ঃ 1 ৪১। 

ব্যপদেশাদিত্যন্থবর্ততে বুহদারণ্যকে ধষ্ঠে প্রপঠকে কতম আম্মেতি 

যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হদন্তজ্জ্যোঠিঃ পুরুষ ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাম্ব- 

ব্যয় প্রগঞ্চঃ কৃতঃ। তৎ কিং সংনারিশ্বরূপমাত্রান্বাথ্যানপরং বাক্য- 

সুতামংলারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রাপ্তং সংারি- 
স্বরূপমান্রবিষয়মেবেতি। কুতঃ উপক্রমোপসংহারাভ্যাং। উপক্রমে 

' যাইয়ং বিঞ্াানময়ঃ গ্রাণেঘিতি শারীরলিগগাৎ উপসংহারে চ সবা এষ 

নামরূপের নির্বাহৃকতা সন্তব হইতে পারে ন1। “আমি এই জীবাম্মাদ্ব। রা 

গ্রবেধ করিয়। নামরূপ ব্যক্ত করিব” এইরূপে তরঙ্গের সৃষ্টিকর্ৃত্ব শ্রবণ 
আছে।যদি বল, জীবের যে নামরূপ নির্বাহকর্তৃত্ব আছে, তাহাতে অতেদ 

বিবঙ্ষা হইয়াছে) অর্থাৎ জীব ও বর্গের অভেদ বিবক্ষ। করিয়াই জীবের 
নামন্পনির্বাহকর্তৃত্ব শ্বী্ৃত আছে। বন্ততঃ নামরূপনির্বধাহকথনই 

হষ্কর্ৃহাদি ব্রঙ্ঘলিঙ্গ বলিয়া]! উত্ত হইয়াছে। "সেই ক্রদ্ধ সেই অমৃত, 
এবং দেই আম্মা” এই সকলই ব্রদ্ধলিঙ্গ জানিবে। পরস্ত “আকাশ 
্তরিঙ্নাং" এই হুত্রেই উক্ত বিষয় গ্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ৪১। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ট গ্রপাঠকে লিখিত আছে যে) জনক যাগ্ধ- 

বকেব নিকট জিঞ্জাল। করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদ আমাদিগের 

বৃদ্ধির গোচরীতৃত হয়, ইহাদদিগের মধ্ো আত্মা কে? জনকের এই প্রশ্নে- 

বাদবন্ধ বলিয়াছেন, যিনি প্রাণ ও বুদ্ধির অতিরিজ, হাদয়ের অন্তর্রী 
জ্যোতির্ময় পূর্ণ পুরুষ, তিনিই ব্াত্মা, এই উপক্রমে আঝবিষয় সবিশেষ 

ধপরিত হইয়াছে, এইক্ষণ মংশয় হইতেছে যে, উক্জবাকা কি সংসার- 



২৮০ বেদান্তদর্শনম্। [ ৩য়, পাঁদঃ। 

মহানজ আত্ম! যোংয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেঘিতি তদপরিত্যাগাম্মধোইগি 

বদধস্তাদ্যবস্থোপন্াসেন তটগ্তব প্রপঞ্চনাদিত্যেবং প্রাণ্ধে জমঃ | গর- 

মেশ্বরৌপদেশ পরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্রান্বীখ্যানপরং কল্মাৎ বু 

্াবুৎক্রান্তৌ চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বর বাপদেশাৎ। সুযুখো 

তাবদয়ং পুরুষঃ প্রাজেনায়ন] সম্পরিঘ্বক্কো ন বাং কিঞ্চন বেদ নাস, 

মিতি শারীরাস্তেদেন গরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষ; শারীর: 

্যাত্বস্য বেদ্দিতৃত্বাৎ বাহ্থাভ্যান্তরবেদন প্রসঙ্গে সতি ততগ্রতিষেধসম্তবাঁং। 

প্রাজ্জঃ পরমেশ্বরঃ সর্বন্ত্বলক্ষণয়া গ্রজয়া নিত্যমবিয়োগাৎ তথোংক্রা- 

স্তাবপ্যয়ং শারীর আম্মা গ্রাঞেনাত্মনান্বারঢ উৎসর্জন্ যাতীতি জীবাঘ- 

দেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বরং ৰ্যপদ্দিশতি তত্রাপি শারীরো! জীবঃ স্তাং 

শরীরম্বামিত্বাৎ । প্রাপ্রস্ত সএব পরমেশ্বর: তন্মাৎ স্বযুগৎক্রাস্তো 

চি জিত 

স্বরূপমাত্রকথনপর, কিন্বাঁ্ অসংসারিম্বরূপ প্রতিপাদক? আপাতন্! 

উপক্রম ৪ উপসংহার দ্বারা সংস।রিদ্বরূপকথনপর বলিয়াই বোধ হই" 

তেছে, অর্থাৎ উপক্রমকালে "যোত্য়ং বিঞ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু” ইত্যাদি 

বাক্যে শীরীরলিঙ্গহেতু এবং উপমংহার কাঁলেও “সবা এষ মহান ছয় 

যোইয়ং বিজানমক়ঃ প্রাণেবু" ইত্যাদি বাক্যে পরত্রদ্দের সংসারিস্বরনপ্ 

প্রপর্ধীরূত হুইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, পূর্কবোক্তবাকা গরমেশররই 

উপদেশকপর, উহা শারীরমাত্রকথনপর নহে। যেহেতু ্বযুপ্তি ও উান 

এই উভয় অবস্থাতেই শরীরসন্ন্ধতিন্ন পরমেশ্বরেরই কথন হইয়াছে। 

সুযুপ্তিকালে এই পুরুষ গ্রাজ্ত আত্ম্যার সহিত পরিঘবক্ত হইয়া থাকে, বি 

বাহ বা আগ্তরিক বিষয় কিছুই জানে না; স্ৃতরাং শরীরদধন্ধতি! 

পরমেশ্বরের কথন শ্ছম়। ইহাতে যদি পুরুষ শরীরদন্বদ্ধী হয়) তাহাহইবে! 

তাহার গ্রানকর্তৃত্বত্ব থাকে) সৃতরাং বাহ ও আন্তরিক বিষয়ের জা 

এমগ হইলেই তৎগ্রতিষেধ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর প্রাজ্ঞ ও সর্ব মণ 

গ্রাজাযোগ তাহার নিতাই আছে, আর উথানকালে এই শরীরবাণ 

আত্মা গ্রাঙ্চ আত্মার মহিত বত্বন্ধ বিনর্জন করতঃ গমন করে, এহরগে 

অব হইতে ভিন ৰলিয। নিরপিত্ত হইয়াছে। বাস্তবিক জীবই পরীরবান 



২৮৪ 

ভের্দেন ব্যগদেশাৎ পরমেশ্বর এবাত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যদুক্তমা- 
দাস্তমধ্যেযু শ।রীরণিগ্গাৎ তংপরত্বমস্ত বাক্যন্তেতি অন্র ব্রমঃ। উপক্রমে 
তাবৎ যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ গ্রাণেঘিতি ন সংসারিশ্বরূপং বিবক্ষিতম্ 
কিং তহছ্িদ্য দংসারিস্বরূপং পরেণ ব্র্ধণাইস্ৈকতাং বিবক্ষতি যতো 
ধায়তীব লেগায়তীবেত্যেবমাাত্তর গ্রস্থপ্রবৃত্বিঃ সংসারিধর্মনিরাকরণপর! 
লঙ্গতে। তথোপসংহারেইপি যথোপক্রমমেবোসংহরতি। স ব। এষ 
মহাণজ আম্মা য়োইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ গ্রাণেষু সংসারী লক্ষতে স বা এষ 
মহানগ আত্মা পরমেশ্বর এবাম্মাভিঃ গ্রতিপাদদিত ইত্যর্থঃ। যন্ত মধ্যে 
বধন্তাদ/বস্থোপন্তামাৎ সংসারিস্বরূপবিবঙ্গাং মন্ততে স প্রাচীমপি দিশং 
্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত যতো ন ুদ্ধাস্তাদ্যবস্থো পন্তাসে- 
নাবস্থাবদ্ সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতং কিং তহবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বগ 
বিবক্ষতি। কথমেতদবগম্যতে । যদত উত্ধধং বিমোক্ষা়ৈব ্রহীতি পদে 

12১3 শা পা পপ ৮, 
পা শাপলা এলে রর রর 
যেহেতু শরীরে জীবেরই স্বামিত্ব মাছে। পরন্ত পরমেশ্রই গ্রাজ, এই 
নিমিতই হযুপ্তি ও উৎক্রমণের ভেদকথনহেতু উক্তবাক্যে পরমেশ্বরই বিব- 
ক্ষিত, ইহা জানা যাইতেছে । আর যে উক্ত মাছে, বাকের আদি) মধ্য ও 
অন্তে শরীরলিঙগহেতু উক্ত বাক্যও পরমেশ্বরপর, ইহাতে বলা যাইতে 
পারে যে, উপক্রমকালে "যোংয়ং পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণে” ইত্যাদি বাক্যে মংমারিস্বরূপ বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত এক্য 
বিবঙ্ষিত হইগ্লাছে। যেহেতু গ্ধ্যায়তীব” ইত্যাদি উত্তর গ্রন্থে সংসারি- বীপ গিরাকরণ হইছে এবং উপসংহায়কালেও সেই রূপেই উপ- 
হার কর! হইয়াছে “সবাএষ মহানজ আয” ইত্যাদি শ্রতিতে ও যিনি 
বিজ্ানময়, তিনিই সংসারী এবং খিনি মহান, জন্ম পরমা, তিনিই মের, এইরপে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি। মধ্যে যে বুদ্ধি পর্য্যন্ত 'বস্থোগন্ভানকেতু সংসারিস্বর পবিবক্ষা জানকরে, সে পু্বদিকে প্রস্থান করিয়! পশ্চিমদিকে গ্রাতিচিত হয়, যেহেতু বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবস্থোপস্তাস ধারা অবস্থাবন্ধ ও সংসারিত্ব বিবক্ষিত হয় নাই, কিন্ত অবস্থা রহি- “ও অমংসারিত্বই বিবক্ষিত হইমাছে। আর ইহা কিরূপে জানা যায় 

৩৬ 
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পত্যারিশবেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ 
ইতি গ্রথমাধাধয়ে ভূতীয়ঃ পাঁদঃ ॥ ৩। 

পদে পৃচ্ছতি যচ্চানম্বাগতন্তেন ভবতি অসগে হায়ং পুরুষ ইতি পদে পদে 

গ্রতিবক্তি। অনম্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীণে। হি তদা 

সর্ধান শোকান্ হময়ন্ত ভবতীতি চ তল্মাদমংসারিন্বরূপপ্রতিপাদনপরমে' 

বৈতন্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥ 
ইতণ্চাসংসারিস্বর্ূগপ্রতিপাঁদনপরমেবৈতত্বাক্যমিত্যবগন্তব্যং । যা 

নিন বাক্যে পত্যারদিশব1 অসংপারিত্বরূপপ্রতিপাদনাঃ নংশারিন্বরূগ গতি, 

যেধনান্চ তবস্তি। স সর্বন্ত বশী সর্বন্তেশান সর্ধন্তাধিগতিরিত্যেবংক্জাতী- 

য়ক! আমংসারিগ্বভাবপ্রতিপাদনপরা;। সন্ সাধুন। কর্মণ। ভূয়া এবা- 

সাধুন! কনীয়ানিত্যেবংজাতীয়কা; সংসারিস্বভীব গ্রতিষেধনপরাস্তা- 

সংসারী পরমেশ্বর ইহোক ইতি গম্যতে | ৪০। 
ইতি গ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভায্যে খ্রুমচ্ছঙ্করভগবৎগাদককতো৷ 

প্রথমাধ্যায়ন্ত তৃতীয়ং পাদঃ॥ ৩॥ 

যে, অতঃপর বিমোক্ষের নিমিত্বই বলিবে, অতএব পদে পদদেই প্রন হ। 

বাস্তবিক পরমাত্মপুর্লূষ যে অদংগত, তাহ! পদে পদেই কথিত আছে। 

অতএব জান। যাইতেছে যে) বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যে অমংসারিশ্বরূ্পই 

গ্রতিগাদিত হইগনাছে। ৪২ 
পূর্যোক্ত শ্রুতিবাক্য যে সংসারিশ্বরূপ গ্রতিপাঁদনপর নহে, তাহার 

কারণান্তর দর্শাইতেছেন।--উক্ত বাক্যে যে পত্যাদি শঙ্দ উক্ত আছে। 

ভাহাই অসংসারিস্বরূণ গ্রতিপাদনপর এবং তাহাকেই সংগারিশ্বনগ 

গ্রতিপাদনের নিষেধ আঁন। যাইতেছে । এ কতিতেই পরমেশর স্ব 

অর্থাৎ স্বাধীন লকলের ঈশ্বর) অর্থাৎ নিয়ম কর্ত। এবং মকলের অধিপতি। 

এইরূপ উজ্জ আাঁছে। ইহাতেই তিনি যে এসংসারী, তাহ। জান! গেল। আর 

তিনিই সংকর্প দ্বার! মহান এবং তিনি অসংকর্ণ দ্বারা কনীয়ান্ ইতি 

শঙ্ষেই তাহায় সংশারিত্বের নিষেধ গ্রতিপাদিত হইয়াছে) সুতরাং গর 

মের যে অমংসারী ইহাই গ্রতিপাদিত হইল ॥ ৪৩॥ . 
ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।৩। 



প্রথমাধ্যায়ে 
চতুর্থ; পা?ঃ। 

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেম্ন শরীররূপকবিদ্যপ্ত- 
গৃহীতেদর্শয়তি চ॥ ১॥ 

রঙ্গজিজ্ঞামাং প্রতিজ্ঞায় ব্রন্মণে! লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যন্তযত ইতি তন্লগ্ষণং 

গরধানন্তাপি সমানমিত্যাশঙ্ব্য তদশন্দত্েন নিরাকৃভতমীক্ষতের্নাশধমিতি 

গতিসামান্তঞ্ক বেদাস্তবাক]ানাং ত্রপ্ধকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে ন প্রধান- 

কারণবাদং প্রভীতি প্রপপ্চিতং গতেন গ্রস্থেন। ইদব্বিদানীমবশিষ্টমাঁশ- 

ঈ্যতে। যদুকতং গ্রধানস্তাশবাত্বং তদসিদ্ধম্ কানুচিচ্ছাথাস্থ গ্রধানসমর্পণা- 
তাদানাং শব্ধানাং আয়মাণত্বাৎ। অতঃ গ্রধানন্ত কারণত্বং ৰেদসিঙ্গমেৰ 

মৃহ্তিঃ গরমর্ষিভিঃ কপিলগ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজযতে । তদ্ঘা- 

বনচেযাং শব্বানামন্তপরত্ব' ন প্রতিপা্যতে তাবৎ সর্বক্ং বন্ধ জগতঃ 
কপ্পাপা ী শাগাশতিপী 

ইতি পূর্বে ব্রঙ্গজিলাস! প্রতিজ্ঞা! করিয়া “্জন্মাদ্যস্ত যতঃ" এই 
গৃত্রে ব্গলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর উক্ত লক্ষণে ব্রন্ম গ্রককৃতির 

সমান হইতেছেন, এই আশঙ্কায় “ইক্ষতের্ণাশন্বঃ এই শুত্রের অবতারণ 

করিয়া শঙ্কার নিরাম করিয়াছেন। আর “গতি সামান্তাৎ” এই শ্ুত্রে 

বেদাস্ত বাক্য ত্রহ্ষকারণবাদের গ্রতি বিদ্যমান আছে, উহ গ্রন্কৃতি 
কারণ বাদের অনুকূল নহে, ইহাই পূর্বাগ্রস্থে গ্রপঞ্চিত হইয়াছে । এইক্ষণ 

ইহাই আশঙ্ক] হইতেছে ষে, প্রকৃতির যে অশব্ত্ব উজ আছে, তাহাও 

অমি কারগ কোন কোন শাখাতে গ্রন্কৃতির সমর্পণাভান শব্দে শ্রবণ 

সাছে। অতএব গ্রক্কৃতির কারণত্ব যেবেদপিদ্দ, তাহা বপিলাদি মহ 

মহা পরমধিগণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। যাবৎ সেই সকল ল্দের অন্ধ 

গত প্রতিপাদিত না হয়, তাবৎ সর্বন্জব্রঙ্গই জগতের কারণ, ইহাতে 
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কারণমিতি গ্রতিগাদ্িতমপ্যাকুলীভবেৎ অতস্তেষামন্তপরত্বং দর্শয়িতৃং গর; 

সদর্ডঃ প্রবর্ততে । আনুমৃনিকমপি 'আমুমাঁননিরূপিত মপি গ্রধানমেকেষাং 

শাখিনাং শব বছুপলভযতে । কাঠকে হি পঠ্যতে মহতঃ পরমব্যক্তম- 

বাক্াৎ পুরুষঃ পর ইতি। তত্রয এব যন্নামীনো যত্ক্রমক|শ্চ মহদব্যন. 

পুরুষ!ঃ স্বৃতি্রদিদ্ধান্ত এবেহ গ্রত্যভিজ্ঞায়স্ত্ে ততরব্যক্ত মিতি শ্বতি- 
প্রদিদ্ধেঃ শব্ধাদিহীনত্বচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্ভিসস্তবাঁৎ স্মৃতিগ্রদিন্ং 

প্রধানমতিধীয়তে২তস্তপ্ত শববত্বাদশব্বত্বমন্থপপন্নং তদেব চ জগত; কারণং 

শ্রতিস্বতিন্তায়গ্রসিদ্ধিতা ইতি চেৎ নৈতদেবং । ন হাত্র যাদৃশং স্তৃতি গ্রিন 

স্বতগ্ত্রং কারণং ত্রিধণং প্রধানং তারৃশং প্রত্যাভি্ঞায়তে শবমাত্ং হৃত্া- 

ব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে ম চ শবে। ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদ- 

স্ি্পি হুঙ্গে হূর্লক্ষো চ প্রযুজ্যতে ন চায়ং কম্মিংশ্চিদ্রঃ | যা তু গ্রধান 
বাদিনাং কট়িঃ দা ভেষামেৰ পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূগণে 

কারণভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চ ক্রমমাত্রপামান্তাৎ সমানার্থ গ্রতিপৰ্তি 
পপাশীপীপী পি িশত শ পাশাাপীপপপপপার্শিিশীশিশ টি 

প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অতএব সেই সকল শবের অন্যপ্রত 

গ্াদর্শনার্থ উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে। গ্রক্ৃতির কারণত্ব অমুমানে 

নিন্মপিত হইলেও তাহা! কোন কোন শাখিদিগের মতে শববৎ উপলক্ধ 

হইতেছে। কাঠক শ্রতিতে পঠিত আছে যে, মহত্ত্ব হইতে গ্রকৃতি এবং 

প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । বাস্তবিক মহত্ত্ব, প্রক্কৃতি ৪ পুরুষ ইহার 
যে যে নামে স্মৃতিতে গ্রনিদ্ধ আছে, তাহার! সেই সেই নামে গ্ররত্যাি 

জাত হয়। পরন্ত "গ্রকৃতি অব্যক্ত" এইরূপেই স্বৃতিতে গ্রলিদ্ধ আছে এবং 

তাহার শঙ্গাদি হীনত্বগ্রধুক্তই ব্যক্ত হইয়া৪ অব্যজ, এইরূপ বাংগর্থি 

সম্ভব হয় না) ছুতরাং সৃতি ্রসিদ্ধ প্রকৃতিই কথিত হয়। অতএব তাহা, 

শবছেতু আপন্ত্বমন্ুপর্ন এবং তাহাই জগতের কারণ, ইহাই শ্রুতি, বি 
ও স্ভায়ে গ্রলিদ্ধ হইল। তাহা নছে, কারণ দ্ধ যের়প স্মৃতি গ্রদিদ্ধঘ! 

কারণ, ত্রিগুপাক্িকা প্রকৃতি সেইয্প কারণ বলিয়া বোধ হয় না, শা 
মাতেই অব্যজ, ইহাই জানা ঘায়। সেই শকাও দ্যান ব্যক্ত নহে, তাহা 
অব্যক্ত” এইরূপ যোগার্থবশত অস্ত হা ছ্লক্্য বিষয়ে নিথুক হ, 
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বঠ্যনতি তদ্রপপ্রত্যডিজ্গানে । ন হাশ্বস্থানে গাং পঠমঙ্বো২য়মিতামূড়ো- 
ধ্যবস্থতি। প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং গ্রতীয়তে 
ধরীররূপকবিত্যন্তগৃহীতে£ | শরীরং হাত্র রথরূপকবিন্স্তমব্যক্তশব্েন 
পরিগৃহতে | কুতঃ প্রকরণাৎ পরিশেষাচ্চ। তথ। হনন্তরাতীতো! গ্রন্থ আত্ম- 

শরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককৃণ্ধিং দর্শয়তি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি 
খরীরং রথমেব তৃ। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইত্টিয়াণি 
হয়ানাহর্বিষয়া'স্তেযু গোচরান্। আত্মেজ্িয়মনোধুক্তং ভোকেত্যাহর্নী- 
বিঃ। ইতি । তৈশ্চেজ্রিয়াদিভিরসংযটৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি | সংযতৈত্ব- 
ধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদনাপ্মোতীতি দর্শয়িত্া কিং তদধ্বনঃ পারং 

বিষ্োঃ পরমং পদমিত্যন্তামাকাজ্কায়াং তেভ্য এব গ্ররুতেভ্য ইন্্রিয়া- 
দিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মীনমধ্বনং পারং তৎ বিষ্জোঃ পরমং পদং দর্শয়তি। 
ইন্রিয়েতাঃ পরা হ্র্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসন্ত্ব পর বুদ্ধির দ্ধেরায়া 
মহানপরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্ক্তাৎ পুরুষ: পরঃ। পুরুষান্ন পরং 

ইহাতে কোন রূঢার্থ দৃষ্ট হয় না, এরকৃতিকারণবাদীরা যে ঝঢ স্বীকার 
করে, তাহা প্রকৃত রূঢ় নহে, উহা! পারিভাষিক কঢ়; স্থতরাং & 
ব্োর্থ নিরূপণে কারণ হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । যথাধার্থের 
গত্যাভিষ্ঞান না হইলে সামান্ত ক্রমবশতঃ সমানার্থগ্ঞান হয় না। কোন 
মুচব্যক্তিও অশ্বস্থানে গো-দর্শন করিজে “ইহাই অশ্ব” এইরূপ জান করে 
না। বাস্তবিক এই প্রকরণ নিরূপণে কোনরূপ কল্পিত প্রকৃতির গ্রতীতি 
হইতে পারে না, যেহেতু প্রন্কৃতিকে শরীররূপে গ্রহণকরা হইয়াছে, 
অর্থাং এই প্রকরণনিরপণে গ্রক্কৃতি শব্ষে শরীরকে রখরূণে কল্পন! করিয়া 
গুণ করিয়া থাকেন। পূর্ববাপর গরস্থেই শরীরকে রথ এবং আত্মাকে 
বধীরপে কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে রী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে 
পারথি। মনকে গ্রগ্রহ, অর্থাৎ অস্বরজ্জ এবং ইঞ্জ্িয়গণ অশ্ব বলিয়। 
পরিকপ্িত হইয়াছে, আয়। এইরূপে বিষয়ে ভ্রমণ করেন) পঙ্ডতগণ এই- 
রূপে ইন্দ্রিয় ও মগোধুক্ত আত্মাকে যে ভোক্ত। বলিয়া! থাকেন। এ 
কল উন্রিয়গণ যখন অমংযত থাকে) তখনই আমা সংসারে গমন করেন 
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কিঞিৎ গা কাঠ! সা পরাগতিঃ | ইতি। তত্র য এবেজ্দিয়াদয়ঃ পূর্ণতা 
রথরূপককল্পনায়ামস্থাদিভাঁবেন প্রর্কৃতান্তে এবেহ পরিগৃহান্তে গ্রক্কতহানা, 

প্রকৃত গ্রক্রিমাপরিহারাঁয় । তব্রেক্িয়মনো বৃদ্ধয়ন্তাবৎ পূর্বাত্রেহ চ সমান, 

শব! এব অর্থা্ত যে শববাদয়ে| বিষয়! ইন্তরিযহয়গোচরত্বেন নির্দিষটাস্তেযা 
চেক্ট্িয়েতাঃ পরত্বং ইন্তরিয়াগাং চ গ্রহত্ব বিষয়াগামতিগ্রহত্বমিতি শি, 

গ্রনিদ্ধেঃ বিষয়েভ্যশ্চ মননঃ পরতবং মনোমূলত্বাদ্িষয়েনিয়ব্যবহারস্ত মন, 

সন্ত পর! বৃদ্ধিঃ বৃদ্ধিং হারুহা ভোগাজাতং চোক্তারমুপসর্পতি বৃদ্ধেরায। 
মহান্ পরো যঃ ম আয্মানং রথিনং বিদ্দীতি রথিত্বেনোপক্ষি্ঃ কৃত 

আত্মশব্ধাং ভোত্তণ্ ভোগোপকরণাং পরত্বোপপত্তে: | মহত্বং চান স্বামি, 

ত্বাহুপপন্নম। অথ বা মনে! মহান্ মতিত্রন্গ। পুর্বদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ। গর 

মংবিচ্চিতিশ্চৈব শ্থৃতিশ্ পরিপঠ্যতে ॥ ইতি শ্বতেঃ। যে! বগ্ধাণং বিদগাতি 

পূর্বং যো বৈ বেদাশ্চ গ্রহিণোতি তশ্মৈ। ইতি চশ্রতেঃ | যা গ্রথমনত 
শপ ১ শী পপ 

এবং উহ্া্দিগকে সংযত করিতে পারিলেই পন্থার পরবর্তাঁ বিষুর পদগ্রাধ 

হয়, এইরূপ প্রদর্শন করিয়! পন্থার পরবর্তণ বিষুটপদ কি? এই আশঙ্কা 
ইন্জিয়াদির পরবর্তী পরমায্াই পদ্থার পরবর্থী বিষুর পরমপণ বনিয়া, 
্রর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্ত্িয়ের পরবতী মন, মনের গর বুদ্ধি, 

বুদ্ধির পর আয়া, আত্ম।র পর মহত্ব, মহত্বত্বের পর প্রকৃতি, এব 

তির পর পুরুষ। এই গুরুয়ের পর কিছুই না, উহাই পরমাগতি 

ইহাতে ইন্জিয়াদিগকে যে পূর্বে রথরূগে কল্পনা করা হট্টাছে, তাহার 
গ্ররকত প্রস্তাবে অস্বাদিরপেই পরিগৃহীত হয়, এই স্থানেও ইন্জিয়। মন € 

বুদ্ধি এই গকল শব ই মমান, কিন্তু ইহাদিগের অর্থে বিশেষ আছে, থা 

ইন্জিয়র্রগ ঘোটকের বিষয় শখ দিই মির্দিই আছে, অতএব সেই মকাই 
ইত্জরিয়বিষয়ীভৃত শঙ্ধাদি ইন্জিয়গণের পরবর্তী, ইহা *ইন্দরিয়াণাংগরহা। 
বিষয়াধামতিগ্রহত্বং* এই শ্রতিতে প্রমিদ্ধ আছে। বিষয় হইতে ( 

মনের পরত্ব, তাহাতেও মনই কারণ বলিয়া জান! যাইচেষ্ে। বিষয়ের 

ব্যবহারেই বুদ্ধি যে মনের পরবর্তিনী তাহা প্রতীতি হয়, ভোগা 

সকল বুদ্ধিকে মায় করিয়াই তোকাকে গঙ্ুদরণ করে। আরব 
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ছিরগ্যগর্ভন্ বৃদ্ধিঃ স1 সর্বামাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাম্বেতা- 

চাতে। সা! চ পুর্বা্র বুদ্ধিগ্রহণেটনব গৃহীত দতী.হি রুকু ইহোপদিশ্ততে 
তগ্ঠ। পি অন্মর্দীয়াত্যো বুপ্ভ্যঃ পরস্থোগপত্ধেঃ | এতন্িংস্ত পক্ষে পর- 

স্বাখবিষয়েৈৰ পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন সামনে গ্রহণং রষ্টব্যম্ পর- 
ার্ঘতস্ত পরমায্মবি ানায্মনোর্ভেদাভাবাৎ। তদ্নেবং শরীরমেবৈকং পরি- 

ধয্যতে তেধু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রর্কৃতান্তেব পরমপদিদর্শায়ষয়। সমনু- 

ক্রামন পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যকশবেন পরিশিষ্যমাণং গ্রক্কৃতং শরীরং 
(শ্য়তীতি গম্যতে। শরীরেক্তিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্স্ হাবিদ্যা- 
[তো তো্কঃ শরীরাীনাং রথাদিরপককল্পনয়! মংসারমোক্ষগতিনিরূপ- 

গন গ্রতাগাখ্বব্রঙ্গাবগতিরিহ বিবক্ষিত।। তথ| চ এষ সর্কেধু ভৃতেষু * 
উঢ়াঝ। ন প্রকাশতে। দৃশ্তে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ হুঙ্ষয়। হুঙ্মাদর্শিভিঃ ॥ ইতি। 

'বষঝবন্ত গরমপদস্ত ছুরবগমত্বমুক্ভা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি। যচ্ছে- 
সস? পপ জপ 

পিট 

ইতে আদ্কা। পরবস্তী, এই নিমিত্তই আত্মাকে রথী বলিয়া জান যায়। 
নইনগে আত্মার রথিত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং আত্মাই ভোগ করেন, এই 
নমিত্তই তাহাকে দকণের পরবর্তণ বলিয়া জানা যায়, আর এই আত্মই 
করের স্বামী, অতএব তাহারই মহত্ব আছে। শ্রুতিতে পিখিত আছে 
ঘ। যিনি পূর্বে ব্রহ্জাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ধিনি বেদ প্রণয়ন. 
রিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি, এই স্থানে প্রথম জাত হিরণাগর্ডের 
বুদ্ধি, তাহাই সর্ববুদ্ধির প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তাহাকেই মহান আত্মা বল! 
৷ সেই বুদ্ধিও পূর্ব বুদ্ধি গ্রহণে গৃহীত হইব়। উপদিষ্ট হইতেছে, 
মই বুদ্ধিই আমাদিগের বুদ্ধি হইতে পরবস্তাঁ এইরূপে উপপত্তি হুই- 
তছছে। এই পক্ষেও পরমান্মবিষয় পরপুরুষগ্রহণে রখী আত্মার গ্রহণ 
নিবে, বাস্তবিক, পরমাম্মার জান ও আত্মার ভেদ নাই। তাহাহইলে 
কমান শরীরই পরিশিষ্ট থাকে এবং ইতর ইন্্িয়াদিকে পরমপদ গ্রদ. 
চায় অবপিষ্ট শরীরমাত্রই প্রদর্শন করান হয়। পরন্ত শরীর, ইন্জরিয়, 
" ুি এবং বিষরবিজ্ঞানযুক্ত মায়াবান্ ভোক্তার শরীরাদির রখাদি 
নাতে সংলায় মোক্ষগতি নিরূপণ দ্বারা গ্রত্যগাত্ম ব্রক্ষাবগতিই এই- 



২৮৮ বেদাস্তদর্শনমূ। ্ [ ৪র্ঘ, পাঁদঃ। 

ূন্মনন্ত তদহত্বাং ॥ ২॥ 
_______ রটে শর্ট 

বানী প্রশ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জানমাত্মন নিষচ্ছেত্বদ্যচেচছন 

আম্মনি। ইতি। এতদুক্তং ভবতি বাঁচং মনন নংযচ্ছেখ। বাগাদিবাছে, 
জ্রিয়বাপারমুৎস্থজ্য মনো মাত্রেণীবতিষ্ঠেৎ। মনোংপি বিষয়বিকল্পাভিমুধ 

বিকল্পদোধার্শনেন জানশঙোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবনায়শ্বভা বায়াং ধারয়েং। 
তামপি বুদ্ধিং মহত্যান্বনি তোকরবগ্রযায়াং বা বুদ্ধো হক্ষতাপাদনেন নি. 

চ্ষেৎ মহাস্তং ত্বায্মানং শান্ত আয়নি গ্রকরণবতি পরন্মিন্ পুরুষে পরস্বা 

বাষ্ঠায়াং গ্রতিষ্ঠাপয়েদিতি। তদেবং পূর্বাপরালোচনায়াং নাস্তা গর, 

' পরিকল্পিতন্ত গ্রধানস্তাবকাশঃ ॥ ১ ॥ 

উ্ধমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যকশবং ন প্রধানমিতি ই. 

মিদানীমাশঙ্কাতে কথমব্যক্তশন্া8র্ং শরীরস্ত ঘাবতা স্লত্বাৎ স্প্রিং । 

শরীরং ব্যকশব্ধার্থং অস্গষ্টবচনত্বব্যক্রশব্ষ ইতি মত উত্তরমুচাতে। মু 

ত্বিং কারণাত্বনা শরীরং বিবঙ্ষতে সুক্ষ ব্যকতশবাহত্বাং। যদ্যপি 

স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। শান্থান্তর গ্রমাণে জান! যায় যে, আত্ম দ্ধ 
ভুতেই গৃঢ়ভাবে আছেন, ইনি নহজে প্রকাশ পান না, কেবল হুক 
রাই হ্ুক্্ বুদ্ধিত্বার! তাহাকে দেখিতে পায়) অতএব বৈষণবগঞ্দর দর 

গম্ত্ব বলিয়। সেই বৈষবপদ পারঞ্জানার্থ যোগ প্রদর্শন করিতেছেন। 

বাক্যকে মনেতে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাগাদি বাহ হন্ত্রঘ়ের ব্যাগ, 

পরিত্যাগ করিয়। মনোমাতে অবস্থান করিবে, আর মেই বিষয়ক 

নাভিমুখ মনকে দোষ দর্শন দারা নিবারিত করিয়! অধ্যবমায গত 

বৃদ্ধিতে ধারণ করিবে এবং সেই বুদ্ধিকে মহাম়্াতে সংযত রাধিবে॥) 

পূর্বে উ্ত হইয়াছে বে। প্রকরণ ও পরিপেষহেত্ মবাক্তশবে গা 

কথিত হয, প্রস্ততি নহে। এইঙ্গণ আশঙ্কা হঈতেছে ঘে, কি কারণ 
রেই অধ্যজপনধার্থতা| হয়, গুননবছেতু স্ষ্টতর শরীরই ব্যক্তশনখাচা 

তেছে। যাহা অনপষজ। তাহাকেই অবাক্ত শব্দে বুধাইতে গারে। স 

অমপ্ট নহে, তাহ! কি়পে অব্যকতশষ বাচা হয়? ইহাতে উতর বি 
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তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩॥ 

দহ শরীরং ন শ্বয়মবাক্তশব্বমর্ঘতি তথাপি তন্ত ত্বারন্তকং ভূতহুক্ম- 

জশধমর্থতি প্রক্কতিশব্শ্চ বিকারে দৃষ্ঃঃ যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎদরং 

তি। তথা শ্রুতিশ্চ তক্ছেোদম্ তহ্ৃব্যাক্কৃতমাদীদিতি। 'ইদমেব ব্যাককতং 

মরপবিভি্ং জগৎ 'প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাক্কতমামরূপং বীজশক্ঞ্য- 

মব্যক্রশবযোগ্যং দর্শ়তি'॥ ২। 

অন্াহ যদি জগদিদমনভিব্যজনামরূপং বীজায্বকং গ্রাগবস্থ ব্যক্ত 

নবার্মভাপগম্যেত তদায্সন। চ শরীরনাপাব্যক্তশবাহত্বং প্রতিষ্ঞায়েত। 

1 এব তহি গ্রধানকারণবাদ এবং সত্যাপদোত অন্ৈব জগত: প্রাগ- 

প্থাগাঃ গ্রধানত্বেনাভ্যুপগমাপিতি। অত্রোচাতে যদ বয়ং স্বতত্ত্রাং 

কাঞচিং প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন[ভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদ। প্রধান- 

কারণবাদং পরমেশবরাধীনা তিয়মন্মাতিঃ প্রাগবস্থ। জগতোংত্যুপগমাতে 

নম্বত্রা। না চাবশ্তমভাপগন্তব্যা অর্থবতী হি দা। নহিতয়া বিন 
সে পিট শিস শি পিশী শীশীাতিপী শশী পাপিশতী পিপি: পাপা শীশোশোপিশ পপি পি িপীিপাস্িশাশী রি 

ছেনযে, কারধশরীর হস্ম এবং যহ। সথপ্, তাহাই অব্যক্তশন্মযোগ্য 

হা। যদিও এই গল শরীর অব্যক্তশফবাট্য না হউক, তথাপি এই স্থল 
শরীরের মারস্তক হইতে পারে, পরন্ত প্রক্কতি শ্ধ বিকারে দৃ্ আছে। 

শ্রতিতে& লিখিত আছে যে, এই শরীর অব্যান্কত ছিল । হৃতরাং নাম- 

বগমিশ্রিত এই ব্যক্ত জগৎ পূর্বাবস্থাতে ব্যক্তনামরূপ পরিত্যাগ করিয়। 

বীক্পশক্তির অবস্থাপঞ্জ হইলেই অবাক্তশব্বাঁচা হইতে পারে॥ ২। 
এইঙ্গণ বলিতেছেন, যদি এই জগৎ অনভিব্যক্ত নামরূপবীজান্সক 

ূর্বাবস্থাগঞ্ন অব্যক্ত শঙ্ধার্ঘক্ হইল, তাহাহইলে শরীরও অবাক্ত শর্ষার্ 

(হইতে পারে, ইহাঞ্চপ্রকৃতিকারণবাদ হইল, যেহেতু এই জগতের যে 
বাবস্থা, তাহাকেই প্রক্কৃতিত্বরূপে স্বীকার আছে। ইহাতে বলা বাইতে 
[রে যে, যদি আমরা জগতের শ্বতন্্ব কোন পূর্বাবস্থাকে কারণস্ববূপে 

কার করিতাম, তাহাহইলে উক্ত দিদ্ধান্ত প্রধানকারণবাঁদ হইত, 
গন্ধ এই জগতের পূর্বাবস্থাকে আমরা পরমেশরের অধীন বলিল্কা 

৩৭ 
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পরমেশ্বর অধ্ত্বং দিধ/তি শকিরহিতত্ত তনতগ্রবৃতান্থপপন্তেঃ | মুক্তা, 
নাচ পুনরমুতপত্িঃ বিদায়! তত্ত! বীজ্শক্ের্দাহাৎ। অবিদ্যান্সিকা হি মা 
বীজজশক্িরব্যক্তশবনির্দেন্তা পরমেশ্বরাশয়া মায়াময়ী মহানুযৃধিঘ্তা 
শ্বরূগগ্রতিবোধরছিতাঃ শেরতে মংপারিণো। জীবাঃ। তদেতদব্ক্তং কটি 
দাকাপশবনির্দিষ্টং এতক্ষন খনুক্ষরে গার্্যাকাশ €তশ্চ প্রোহশ্েতি 
শ্রতেঃ। কচিদক্ষরপবো দিতং অক্ষরাৎ পরত! পর ইতি শ্রতে:। কিনা 
যনেতি হচিতং মায়াং তু প্রক্কতিং বিদ্যামায়িনস্ত মহেখ্বরমিতি মন্রর্দাং। 
অব্ক্ত। হি সা মায়। ত্বান্তত্বনিরপণন্যাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহত; গরম. 
ব্যক্তমিতবানধং অব্যক্প্রতবনধাস্মহতঃ যদা। হৈরগাগর্ভে| বুদ্ধিমান ধা দু 
জীবে! মহা্তদাপ্যব্যকতাধীনত্বাজ্জীবভাব্ত মহতঃ পরমব্যকতমিত্ান্রণ। 

্বীকার করি) উহা স্বতন্ত্র নহে, আর জগতের সেই পূর্বাবস্থাকে অব্ই 
্বীবার করিতে হয় এবং উহীও নিরর্থক নছে, যেহেতু সেই অবস্থা বত 

রেকে পরমেশ্গরের ঠিকর্তৃত্ব সিদ্ধি হর না এবং শকিরাহত পরমেশ্বর 
গ্রবৃত্তির অন্গুগপত্তি হইয়। উঠে। তবে মুক্ত পুরুষাদগের গুনরুংগন্তি 

নাই, যেহেতু বিদ্যাঘারা তাহাদিগের সেই বীজশান্ত ন্ট হইনা যায, 
নেই বীজ্শক্তিই অবিদ্যান্বক্ূপ এবং উহারই অব্যক্ত শবপ্বার নির্দেগ 

হইয়া ধাকে। আর মায়ামদী মহান্ধুণ্তিও পরমেশ্বরের আশ্রিত, এই মহা 

নুযু্চিতেই সংসারী জীবগণ স্ব্বগগ্রতিবোধরছিত হুইয়। শয়ন করে। 

এই অব্যক্তও কখন কখন আকাশশব দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। "এতক্ি ধ 

ক্ষরে গাগযাকাশওতঞ্চ প্রেত" এই শ্রতিই উজ্জ বিষয়ের গ্রামাণৰরণ 

জানিবে। কদাচিৎ উহা! অক্ষরশষে কথিত হয়। শ্রতিতে নিধিত 

আছে যে, উহ পরমাঙ্গর ছইতেও গারে। কখন ইহাকে মায়া বিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রর্গগ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াকে প্রতি 
ঝলিয়। আানিবে এবং যিনি মহেঙ্গর, তিনিই মাধী। বান্তবিক দেই: 

অবাই মায়া, যেহেতু তাহার তবনিরূপণ অশকা, আর দেই শব্যকঃ 
মহত্বত্বের পর) কারণ সেই মহত্ত্ব ও ব্য গ্রভব। কমার ইহাও উপ 
আছে যে, হিরগ্যগর্ডয বুদ্ধি মহান এবং জীবও মহান। তথন জীব 
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বিদ্যা হৃব্যক্তং অবিদ্যাঁববে চ জীবন্ত সর্ঘঃ সংব্যবহারঃ সন্থতে। বর্তুতে | 
তচচাব্যক্তগতং মহতঃ পরত্ধমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে। 
পতাপি শরীরবদিন্ত্িয়াদীনাং ম্বশব্বৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরিশিষ্টত্বাচ্চ 

শরীরস্ত । অস্ত তু বর্ণয়ন্তি দ্বিবিধং ছি শরীরং স্থুলং হুক্্ম” যদিদমুপল- 

ভাতে। হুক্মং যুবরত বক্ষ্যতে তাস্তরপ্রতিপত্ৌ রংহতি সম্পরিতবক্ত£ 

রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি। তচ্চোনয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্বং রথত্েন 

স্ধীর্ঠিতং ইহ তু হুস্মমব্যক্তশষেন পরিগৃহাতে হৃক্ষস্াবাকশব্ার্ত্বাৎ 

তাধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষবাবহারস্ত জীবাত্বস্ত পরত্বং যথা অর্থাধীনত্বাদিন্িয়- 

ব্যাগারস্তেন্দ্রিয়েভাঃ পরত্বমর্থানামিতি | তৈত্তেতদ্বক্তব্যমবিশেষেণ শরীর- 

স্ পূর্ধ্র রথত্বেন মন্কীর্ডিতত্বাৎ সমানয়োঃ গ্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং 
ম্মমেব শরীরমিহ গৃহাতে ন পুনঃ স্থলম গীতি।আয্মাতস্তার্থং প্রতিপত্ত,ং গ্র- 

বামো নায়াতং পর্বযোক্তং আয়াতথাাব্যক্তপদং ক্রমে গ্রতিপাদগ্িতুং 
স্পা পিসী পন ও শপ 

অব্যক্তীবীন) ইহা জানা যাইতেছে) সুতরাং অব্যক্তই মহত্তত্বের পর, 

ইহা গ্রতিপন্ন হইল। আর অবিদ্যাই অব্যক্ত, অবিদযাহেতুই জীবের সকল 
সংসার সর্বত্র প্রবৃত্ত আছে, মহত্বত্বের পরত্বও অব্যক্তগত, আর উহা 
অবাক্তের বিকারীভূত শরীরে পরিকল্পিত হয়। আান্তে বর্ণন! করিয়। থাকেন 

যে, স্থল ও হুক্মভেদে শরীর দ্বিবিধ, শুক শরীর পরে কথিত হইবে। 

আর যাহ] সম্প্রতি উপলাভ হইতেছে, তাহাই স্কলশরীর, এই উভয় শরী- 
বের অবিশেষ হেতু এ উভয়ই পুর্ে রথরূপে কল্পিত হইয়াছে, এই হুক্্ 
শরীরই নধ্যন্ধশষে পরিগৃহীত হয়, যেহেতু হক্মই অব্যক্তশন্জের এ্তি- 
গাদা, আর বন্ধমোক্ষ ব্যবহারও তাহার অধীন, অতএব জীব হইতে 

তাহার পরত্ব জানা যায়) যেমন অর্থাধীনত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় হইতে ইন্রিয় 
ব্যাপারের পরত্ব। এইক্ষণ ইহ! বলা যাইতে পারে যে, পূর্বে অবিশেষে 
শরীরদ্য়ই রথরূগে কীন্তিত হইয়াছে, তবে কিরূপে কেবল হুক শরীর এই 

ইলে পরিগৃহীত হইতে পারে, স্থূল শরীর পরিগৃহীত হয় না? বাস্তবিক 

আমর! আত্নাতার্থ পরিজ্ঞানের নিমিত্বই যত্ত করিতেছি এবং সেই 
মব্যজপদই মামাত, তাহা হুক্ষার্থ গ্রতিপাদন করিতে পারে, স্থৃলার্থ 
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জ্তেয়তাবচনাচ্চ ॥ ৪॥ 
০ পপ পসপর পাপ পপ পাপী সাপ পাস প্পপাীপিশীশাশীাশিপিসী পিশিপশাল পাপী চি 

শরোঁতি নেতর্াক্তত্বাৎ তান্ততিবেৎ ন একবাক্যতামনাপদয কশ্চি্ঘ 

প্রতিপাদয়তঃ প্রক্কতহানা গ্রক্কৃতগ্রক্রিয়াগ্রনঙ্গাৎ। ন ঢাকাজ্কামস্তরেণৈক 

বাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরয়ন্ত গ্রাহত্বাকাজাযা: 
যথাকাজং সন্বপ্ধেনত্াপগম্যমালে একবাক্যটিব বাধিতা তবতি কু 
আমাতস্থার্থন্ গ্রুতিপত্তিঃ | ন চৈবং মন্তব্যং হুঃশোধত্বাৎ হুক্ষা্তৈব পরীর 

স্তেহ গ্রহণং স্থুলন্ত তু দৃষ্টবীভৎসতয়! মৃশোধত্বাদগ্রহণমিতি। যতো নৈথেছ 

শোৌধনং কশ্তচিদ্ধিবক্ষ্যতে নহ্থাত্র শোধনবিধায়ি কিঞিদাখ্যাতমন্তি মনন্তা- 

নিষদিষ্টত্বা, কিং তদ্বিফো; পরমং পদমিতি ইদমিহ বিবিক্ষাতে। তথ। 

হি ইদমল্মাৎ পরমিদমপ্মাৎ পরমিত্যুক্তা পুরুষায় পরং কিঞিদিত্যাই | দরদ 

থাপি ত্বাগুমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথ। নামান্ত ন নঃ কিঞ্িচ্ছিদ্যতে।৩ 

জেয়ত্বেন চ সাঞ্ঘোঃ প্রধানং ন্বর্ধাতে গুণপুরুষান্তরঞ্তানাং কৈবলা, 

সী শী 

প্রতিপাদন করে না, যেহেতু উহাব্যক। আর ইহাও বল! যায় না, কাব 

ণের একবাক্যতা না হইলে কোন অর্থই গ্রাতিপাদন করিতে পাবে না 

ইহাতে গ্রকৃতের হানি এবং অপ্রক্কতের প্রসঙ্গ হয়। আর জবাজ্তা 

ব্যতিরেকে একবাক্যত| প্রতিপত্তি হয় না, তাহাতে অবিশিষ্ট শরীরদয়ের 

আকাঞ্াতে অর্থাকাজ্সা সম্বন্ধ শ্বীকার ন| কারলে একবাক্যতা 

বাধিত হয়) সুতরাং কিরূপে আম্মাতার্থের গ্রতিপত্তি হইতে গারে! 

আর ইহাও স্বীকার করা যায় ন1 ঘে, তুঃদাধাহেতু কেবল হৃপ্মা শরীরে 

রই এই স্থানে গ্রহণ হয় সল শরীরের বীছতমতা দৃষ্ট আছে, অতএব 

তাহার হুশোধ্যতাশ্রধুক মেই স্থল শরীরের গ্রহণ হইতে গারে, দেহ 

এই স্থলে কাহারও শোধন বিবক্ষা নাই। আর এই স্থলে শোধন ব্ধাদী 

কেন কথাই নাই এবং আনস্র নির্দিষ্ট হেতু বিষুর পরমপদ কি? টাই 

এই স্থানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ ইহাই ইহার পর এবং অন্য গণার্ঘ তাহ? 

পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছুই নাই, ইহাই বলা যায়।£ | 

অব্যক্ত যে প্রধান নহে, তাহাতে হেতবন্ধর প্রদর্শন করিতেছেন 7 
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বদদতীতি চেল্ন প্রাজ্কে। হি গ্রকরণাঁৎ ॥ ৫। 

মিতি। কচিৎ চ বিডভৃতিবিশেষপ্রাঞ্তয়ে প্রধানং জ্েয়মিতি ম্মরন্তি। ন 

চেদমিহাব্যকং জ্েয়ত্বেনোচ্যতে পদমাত্রং হবাক্তশবে| নেহাব্যক্তং আত- 

ব্যমুপামিতব্যং চেতি বাক্যমন্তি। ন চান্ুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থ- 

মিতি শক্যং প্রতিপত্ত ং তল্মাদপি নাব্যজশবঝেন প্রধানমভিধীয়তে। অন্মা- 

কন্ত রথরূপককৃপ্তশরীরাদ্যন্ূসরণেন বিষ্ঞোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মু- 
গল্ঠাম ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪॥ 

ছত্রাহ সাত্খো জেয়ত্বাবচনাদিত্যসিক্ষমূ। কথং শ্রুয়তে হাত্বরত্রা- 

বাক্তশঝোদিতন্ত প্রধানন্ত জেয়ত্ববচনম্। অশব্বমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাই- 

রং নিতামগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং বং নিচাধ্য তং মৃত্যু- 

দাংখ্যর! গ্রধানকে জ্জেয়ত্বরূপে দ্মরণ করে, যেহেতু সত্বাদি গুণরূপ 

প্রধান হইতে পুরুষের ভেদজ্জান আছে। বাহার! বলেন, প্রধানই 
য়, তাহারা ও গুণসন্বন্ধ না! জানিয় গুণ হইতে পুরুষেয় ভেদ জানিতে 
গারেন না, আর কেবল পুরুষের বিভিন্নতাপে প্রধানকে জানিবে, ইহাই 

চাঁহাদিগের ইষ্ট, তাহা নহে, তাহার উপাননাঁতে অণিমাদি খশ্বধধয প্রাপ্ডি 

হয়, মতএব গ্রধানকেই জানিবে। এইন্কানে অবক্তাই জেয়) ইহাও বল! 

দায় না। কারণ, অব্যক্তশব্ষ পদমাত্র এবং সেই অব্যক্ত জ্ঞাতব্য নহে 

ও উপামিতব্য নহে) এইরূপ বাক্য আছে, বিশেষতঃ অমুপদিষ্ট পদার্থ- 
জানই যে পুরুষার্থ, তাহাও জান যাইতেছে না) অতএব অব্যক্তশক্ধে 

গ্রধান কথিত হয় না। আমাদিগের মতে রথরূপে পরিকলিত শরীরা" 

দির অন্রণ দ্বার! বিষুরই পরমপ্ প্রদর্শনার্থ এই 'উপন্ত।স। অতএব 
টহাই অনিন্দনীয়কল্প ॥ ৪ | 

মাংখাবচনে প্রধানের জেয়ত্ববচনাভাবহেতু ইহা! অদিদ্ধ। কারণ 
পরেই অবাশকোদিত গ্রধানের জ্েতত্ব কথন আছে। আর লিখিত 
মাছে যে, যিনি শবরছিত, স্পর্শরহিত, রূপশূন্ত, অব্যয়, রলবিহীন, 
নিত্য মাগন্ধ। আদি ও অন্তরহিত এবং মহতের পর, ত্বাহাকে জানিতে 
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মুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ইতি অত্র ছি যাদৃশং শবাদিহীনং প্রধানং মহত: গর! 

শ্বৃতৌ নিরূপিতং তাদৃশ্মেব নিচাধ্যত্বেন নির্দিষ্টম্ তশ্াৎ গ্রধানমেবে। 

তদেবাব্যক্রশঙ্দনির্দিষ্টমিতি অত্র কমঃ | নেহ গ্রধানং নিচাধ্যত্তেন নির্দি 
টম প্রাজে। হীহ পরমাত্ম] নিচাষাত্বেন নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে । কৃতঃ গ্রকর, 

ণাৎ। গ্রা্জন্ত হি গ্রকরণং বিততম্ বর্ততে । গুরুষার গরং কিঞ্চিৎ সা কাঠা 

স| পরা গতিঃ | ইত্যাদিনির্দেশীৎ। এ সর্ধেষু ভৃতেবু গৃঢ়াত্ম] ন গরকা. 
শতে। ইতি চ ছুক্সণনত্ববচনেন তটম্তব জেয়ত্বাকাজ্ষণাং। যচ্ছ্যোটর 
নসি গ্রার্জঃ ইতি চ তজ্ঞানাট়ৈব বাগাদিলংযমন্ত বিহিতত্বাৎ মৃতু 

প্রমোক্ষণফলত্বচ্চ। নহি প্রধানমান্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি 

সাখ্যেরিষ্যত। চেহনাস্মুবিজঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ গ্রমুচ্যত ইতি তেষামনাগ 

গমঃ। সর্কেধু চ বেদান্তেতু গ্রাজ্জতৈ বাঝ্মনোংশবাদিধর্ঘত্বমভিলগ্তে 
তক্মার গ্রধানন্তাত্র জেয়তমব্যকশবনির্দিইত্বং বা ৫। 

পারিলে মৃত্ুমুখ হইতে বিমুক্তি পায়, এই স্থলে যেরূপে শবািবিহীন 

মহতের পরবতী গ্রাধান শ্বৃতিতে নিরূপিত আছে, সেই রূপেই তাহাকে 

জামিবে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইছাঁতে বলা যায় যে, উক্ত স্ানে 

গ্রধানই গেয়ত্বরূপে নির্দি্উ হয় নাই, গ্রাজ্ঞ পরমায্মাই গ্ে়রূপে নির্িট 

হইয়াছেন, ইহাই জানা যায়, যেহেতু এই প্রকরণে গ্রাজ আয্মাই বিবৃঃ 

হইয়াছেন। কারণ পুরুষের পর কিছুই নাই, তাহাই সকলের প্রধান, 
এবং পরমাগতি। "সার লিখিত আছে যে, এই পুরুষই সর্বাভৃতের মায়া 

ইনি গৃঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, সচরাচর প্রকাশিত হয়েন না। এ 

পুরুষের পরিজ্ঞানার্থই বাগাদিলংযম বিহিত) আর এ পুরুষের বিগান 

হইলেই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি গাইতে পারে। ফেবল প্রধানকে জানি 

কেহ মৃত্যুর মুখ হইতে পরিজাণ পাইতে পারে না) ইহাই দাংখোর 
্বীকার করেন। তাহার! আয় বলেন যে, চেতন আত্মার পরিজ্ঞানই 
ভয় ক্মতিক্রম করিতে পারে, বাস্তবিক সকল বেদান্তেই গ্রা্জ আগ 

অশফাদি ধর্ম কথিত আছে) অতএব জান] যায় যে গ্রধান, অর্থাৎ গ্র্ 

গে নহে এবং উক্ত অব্যন্তশষ নির্দিষ্ট হয় নাই ৫। 
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্রয়াগামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নন্চ ॥ ৬। 
টিটি 

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশববাচ্যত্বং জেয়তবং বা যন্মাৎ ত্রয়াণামেৰ 

গ্দার্থানামগ্রিজীবপরমাত্মনামন্মিন্ গ্রন্থে কঠবন্পীবু বর প্রদানসামর্ঘ্যা দ্বঞ্জব্য' 

তয়োপন্যাসে। দৃশ্ততে তদ্িষয় এব চ প্রশ্নঃ নাতোইন্তস্ত প্রশ্নঃ উপন্তাসো 

বাস্তি। তত্র তাবৎ স ত্বমগ্িং ম্বর্গমধ্যেষি মৃত্যে প্রীত্রহি তং শ্র্দধানায় 

মহাং ইত্যগ্রিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ | যেয়ং গ্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেহস্তী- 

(্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্ধিদ্যামন্ুশিষ্টন্তয়াহং বরাণামেষ বর- 

তৃতীয়; ॥ ইতি জীববিষয়ঃ। ন্যা্র ধর্মাদন্য রাঁদন্্াৎ কৃতাক্কৃতাৎ। অন্যত্র 

তৃহ্াচ্চ তব্যাচ্চ যৎ তৎগত্যি তদ্বদ। ইতি পরমায়বিষয়ঃ। গ্রাতিবচন- 

মপি লোকাদিময়িং তমুবাচ তশ্মৈ যা ইষ্টক] যাবতীর্ববা। যথা ব1 ইত্যগ্রিবিষ- 
_._.._. শী ্শা্গাশীকীশ্াীশাাাীশাটাটাীীটিটাাশ্ঁটিাশীা 

গ্রধান, অর্থাৎ গরকৃতি যে অব্যক্তশববাচ্য এবং প্রেয় নছে, তাহার 

কারণান্তর দর্শাইতেছেন ।-_যেহেতু এই গ্রন্থে বরপ্রদান সামর্থ্যহেতু 

বাক্ততারূপে উপন্তাস দেখা যায় এবং এই বিষয়েই প্রশ্ন আছে, এত্ত 

প্রশ্ন বা উপন্তাস নাই। কঠবলীতে উক্ত আছে যে, যম নচিকেতাকে 

বলিয়াছিলেন, তুমি তিনটি বর গ্রহণ কর, অনস্তর নচিকেতা তিন প্রশ্ন 

ঝিমা্ছিল, হে মৃত্যো। ! তুমি আমাকে বরগ্রদ্ধান করিবে, ইহ! স্বীকার 

রিয়াছে এবং অগ্নি যে স্বর্গের কারণ, তাহাও তুমি জান, এইঙ্গণ 
মামাকে বল দেখি, মরণের পর দেহ ভিন্ন আর কিছু থাকে কিনা, এই 

বয়ে আমার সংশয় হইতেছে, অতএব উক্ত সংশয় নিরাকরণ করিয়া 

মামাকে বল, ইহাই 'মগিবিষয় প্রশ্ন। আর কেহ বলেন, মনুয্ের মর- 
ধর পর বিচিকিৎস! থাকে) বেহু ধলেন, থাকে না, এইক্ষণ শামার উক্ত 

শয় নিবারণ করিয়। বিদানুশাপন কর। ইহা আমার দ্বিতীয় বর। 

[হাই জীবাবিষয়প্রশ্ন। আর ধন্দীধর্সের অন্য) কতাকৃতের অন্ত এবং ভৃত- 

ব্যের অন্য যাহা! দেখিতেছ্ব) তাহা। বল) ইহাই পরমাত্মবিষয় প্রশ্ন। 

মর ঘম নচিফেতায প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরত্রয় বলিতে- 

ইন, অর্থাৎ যাবৎশ্ব্ধপ, যাবৎসংখ্যক এবং যেরপক্রমে অগিচয়ন 
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যস। হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ত্রঙ্গলনাভনং | যথা চ মরণং গ্রাগ্যা 

তবতি গৌতম ॥ যোনিমন্ত্রে গ্রপদ্যস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমনতে 
হনুসংঘত্তি যথা কর্ণ যথা শ্রুতমূ॥ ইতি । ব্যবহিতং জীববিষয়ম্। ন জাতে 

রি্নতে বা বিপশ্চিদিত্যাদি বহপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম। নৈবং গ্রধান 

বিষয়ঃ গ্রশ্মোইম্তি অপৃষ্টত্বাদন্পন্তদনীয়ত্বং তন্তেতি। অত্রাহ যোইয়মা যু, 

বিষয়ঃ প্রশ্ে! যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুধা ইতি কিং স এবায় মনা 

ধন্ধাদনতাত্রাধর্মাদিতি পুনরনুকয়্যতে কিং বা ততোইন্তোইয়মপুর্বঃ এ! 

উ্থাপ্যতে ইতি । কিঞ্চাতঃ স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃষ্যতে ইতি যদ্াচযেও 

তদ। ঘ্বয়োরাযবিষয়য়োঃ গ্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্রিবিষয় আত্মবিষয়ম্ত দ্বাবের 

গ্রশ্নাবিত্যতো ন ব্তব্যং ত্রয়াণাং গ্রশ্নোপন্যামাবিতি । অথান্টোইযমপূর্ধ 

গ্শ্নঃ উত্থাপ্যত ইতি যছ্যচেত ততো! যখৈব বরগ্রদানব্যতিরেকেণ এম 
স্পা পিপাসা পিস) পপ পাপা? ৩ পা সঃ 

করিতে হয়, মমুদায় নচিকেতাকে বলিলেন। ইহাই অগ্নি বিষয়ক গ্রঞ্ের 

গ্রত্যুন্তর। হে গৌতম! যেকধপে জীব মরণ গ্রাপ্ত হইয়া অতিগুহ মনা, 
তন ব্রগপ্বরপ গ্রাপ্ত হয়, তাহ! তোমাকে বলিতেছি। জীব শরীরগ্রাঞির 

নিমিত্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে এবং কর্মমুমারে গতিলা ৪ করে, ইহাই 
জীববিষর প্রশ্নোত্তর, আর যাহার জন্ম নাই) মৃত নাই, ইত্যাদিরদে 

পরমাক্ধবিষর গ্রশ্ন বাহুল্যরপে গ্রপঞ্চিত হইয়াছে । এই প্রকারে অগি। 

জীব ও পরমান্মবিষয় প্রশ্ন ও উপন্তাদ আছে, কিন্তু গ্রধানবিধা 

্রশ্ন নাই, তদ্বিযয়ক উপন্তাসও নাই। এইক্ষণ সুতার্ধে দোযারোগ 

করিতেছেন, পুর্বে যে জীববিষয়ক প্রশ্ন উক্ হইয়াছে, তাহা 

কি ধিনি *্ধর্শাধর্মের অন্ত" ইত্যাদির আন্গুকর্ষণ হইয়াছে? কি 

উহ! অন্ত 1 এই মহান এরম উপস্থিত হইল। ইহাতে যদি বল) জীব 

গ্রশ্নে “যিনি ধর্মাধর্দের অন্ত" ইত্যাদির অন্গুকর্ষণ হইয়াছে, তাহাহ 

জীববিষয় ও পরমাত্মাবিষয় এই হুই গ্রশ্থরের 'ক্যযুক্জ অগ্িবিষয় ৪ গা 

বিষয় এই ছুই প্রশ্ন, এইরূপেই বলা উচিত) কিন্তু অগ্িবিষ্র) জীববিধা £ 
পরমাম্মবিষয় এই তিন প্রশ্ন, এইরপ বল! উচিত হয় না, আর ঘি €' 

অন্ত অপূর্ব প্রশ্ন উখা্িত হয়, ভাহাহইলে যেমন বরগরদান যি 
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বর্নায়া মদোষঃ এবং প্রশ্নবাতিরেকেণাপি প্রধানোগন্ামকরীনায়াম- 

দঃ স্তাদিতি অত্োঠিতে | নৈবং বয়মিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্ন 

কফি কর্য়াম£ বাক্যোপক্রমদামর্থযাৎ | বরপ্রদানো পক্রম। হি মৃদ্যুন- 

টিকেতঃসাদ গা! বাক্য পরনৃত্তিরাসমাণ্েঃ কঠবন্লীন1ং লক্ষ্যতে। মৃত্যু 

কিল নচিকেতদে পিত্রা গ্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ গ্রদদৌ নচিকেতাঃ কিল 

তাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্থং বস্রে দ্বিভীয়েনা গরিবিদ্যাং তৃতীয়ে- 

নায়বিদ্যাং। যেয়ং খ্রেত ইতি বরাণামেষ ব্রসৃতীয় ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র 

ধদানত্ ধর্মাদিত্যন্তোহ্যমপূর্বঃ প্রশ্নঃ উখাপ্যেত ততো বর গ্রদানব্যতি- 

(রকেণাপি গ্রশ্নকলপনাদ্বাক)ং বাধ্যেত। নন গ্রষ্টবাভেদাদ পূর্বোহ্যং প্রশ্নো 

তবিতুমহ্তি পূর্ব! হি প্রশ্ে। জীববিষয়ঃ যেয়ং গ্রেতে বিচিকিংসা 

 মনুধোধন্তি নাস্তীতি বিচিকি২সাভিধানাৎ জীবন্চ ধর্মাদিগোচরতথানান্ত্র 

দিতি প্রশ্নমর্থতি প্রাগস্ত ধণ্মাদ্যতীতত্াদন্তত্ ধর্মাদিতি গ্রশ্নমহ্তীতি। 

শি তপন পি ৮ শীলা শত পিপি পাকা পাপা | শপ” পাপা পা 

যন করনায় দোষ নাই সেইক্প প্রশ্ন ব্তিরেকেও প্রধানোপন্ভান কলপ- 
[তে দোষ হন না। ইহাতে বল! যাইতে পারে যে, আমর বর- 

প্রান ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন কল্পন! করি না। যেহেতু বাক্যেতে উপ- 

কমই প্রধান, বাস্তবিক কঠবল্লীতে সমাধি পর্য্যত্ত নচিকেত-মৃত্যু সংবাদ- 

রূগ বাক্্রবৃত্তিতে বরপ্রদানই উপক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ নচিকেতাকে 

ঠাহার পিত। যমালয়ে প্রেরণ করিলে নচিকেত। যমের নিকট প্রথমত 

এই বর গ্রার্থন। করেন যে, আমার পিতার পূর্ববৎ মন প্রশান্ত হউক 

এবং দ্বিতীয়বরে অগ্নি বিদ্যা ও তৃতীয়বরে আত্সবিদ্যা প্রার্থনা করেন, 
ইহাতে যদি ্ ধর্মাধর্মের অন্ত". এই বলিয়া! অপূর্ব গ্রৃশ্ন উতাপিত হয়, 

তাহাহইলে বরগ্রদান ব্যতির়েকেও প্রশ্ন কল্পনাহেতু বাক্য 'বাধিত 
হইয়া উঠে। জিজাদিত বিষয়ের বিভিপ্নতাহেতু অপূর্ব প্রশ্নই হই- 

ছে। পূর্ব গ্রশ্নই জীৰবিষয়ক, অর্থাৎ মণ্ষা মরণের পর কি কার্ধ্য 
রে) ইহাই জীববিষয়ক প্রশ্ন, আর জীবের ধন্মীধর্ম মাছে । সুতরাং তাহ। 

শধ্মাদির অতীত নহে। অতএব জীব পরমান্ুবিষয়ক প্রশ্নে লক্ষ্য হই- 
ইছেনা। পরস্ধ উভয়গ্রক্নাভাদও দমান দেখা যায় না, যেহেতু প্রথম 

৮ 
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্রশ্নচ্ছায়া চন সমালা লক্ষ্যতে পূর্বান্থান্তিতনান্তিত্াবিষয্তাছৃত্তরস্ত ধর্থা- 

গ্যতীতবস্তবিষয়্তাচ্চ তন্মাৎ গ্রত্যভিজ্ানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ ন পূর্বপ্ৈ, 

বোপ্ধরত্রান্গকর্ষণমিতি চে ন জীবগ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ। ভবেং 

্র্টব্যতেদাং গ্রশ্নভেদে। যদ্ান্তো। জীবঃ প্রাঞ্ছাৎ ভতাৎ ন ত্বনথত্বমস্তি তব. 

মনীত্যাদিশ্রত্ান্তরেভাঃ। ইহ চান্তত্র ধর্মাদিত্যন্ত প্রশস্ত গাতিবচনংন 

জায়ডে অ্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি জন্মমরণগ্রতিষেধেন এ্রতিপাদ্যদানং 

শীরীয়পরমেশ্বরয়ৌর়ভেদং দর্শয়তি | সতি হি গ্রসঙ্গে গ্রতিষেধজাী 

ভবতি। প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়ো; শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভঝতি ন গৰ. 

মেশ্বরস্ত । তথা স্প্নান্তং জাগরিতাস্তঞ্চ উতৌ যেনামুপন্ততি। মহান 

বিতুমাস্থানং মত্ত ধীরো ন শোচতি ॥ ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশে। জীবাটতব 

মহবববিহুত্ববিশেষণত্ত মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শযন্ ন গ্রভাদন্তো জী 
০223275 বিটি রানির 

প্রশ্ন অস্তিত্ব নাত্যত্ব বিষয়ক এবং উত্তর প্র ধর্মাদির ক্গতীত বন্তৃব্ষাক। 

অতএব গ্রত্যতিঞ্জানাভাধ হেতুই গ্রশ্নছেদ জানা যাইতেছে | যদিব্ি। 

ূর্বব্তী গ্রশ্নের বিষয়ীভূত জীবের পরবন্তী পরমাস্মধিষয়ক প্রশ্নে আদ 

কর্ষণ হইতে পারে ন1। তাহাও বলিতে পার না, কারণ জীর ৭ গব- 

মাক্মার এক্য শ্বীকার 'মাঁচে। যদি প্রা্জপুরুষ হইতে লব অন্য হয়, 

তাহা হঈলেই জিজ্ঞাপিত বিষয়ের ভেদে গ্রশ্নভেদ হইতে গারে। ত- 

মসি” ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও পরমায়ার ভেদ জানা যায় না। বাস্তবিক 

যিনি ধর্মাধর্ণের অতীত, ইত্যাদি প্রশ্নের গ্রন্কত উত্তরে জানা যায় ? 

ধাহার জম্ম ও মৃত্যু নাই, তিনিই পরমাস্ম। পরঞ অন্মজরা প্রতিযোধার 

জীব ও পরমাত্মার, যে ভেদ গ্রতিপাদিত হইক্জাছে, তাহাই প্র্শন 

করিয়াছেন। বস্ততঃ সংস্পর্শহেতু জীষেরই অগ্মমরণ গ্রসঙ্গ মাছে, হা 

পরমেশরের নাই। শাস্তান্তরে লিখিত আজে যে, যাহার "স্বপন ও জাগা 

এই উচ্চ অবন্থ! নাই, তিনি মহান্ বিভূ আম্মা, যে ধীর ব্যক্তি ্ 

আমাকে জানেন, তিনি শোকে মগ্ন হয়েন না। ক্মতএব স্বগন ও জাগরণ 

দর্শা জীবের মহত্বত্তবিদ্ৃত্ব বিশেষণের শ্ময়পন্ার( শোকবিচ্ছো রা 

করত জীব গ্াঞ্ন্তিগ্ লহেন, ইহাই প্রদর্শন করিগ্থেছেন। বেগ? 
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ইতি দর্শসৃতি। গ্রাজ্জবিজ্ঞানাদ্ধি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্ত সিদ্ধাস্তঃ। তথ] 

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদঘ্বিহ। মুত্যেঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ নামের 

পণ্ঠতি ॥ ইতি জীবপ্রাজভেদদৃষ্টিমপবদতি তথ| জীববিষযস্তান্তিত্বনা স্তিত্ব- 

এর্নন্তানস্তরং অন্যং বরং নঠিকেতে। বৃণীঘেত্যারভা মৃতান। তৈস্তৈঃ কামৈঃ 

পরলোভ্যমানোহপি নচিকেত। যদ! ন চচাল তটৈনং মৃত্যুরভাদয়নিঠপ্েয়- 
সবিভাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগ প্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীপ্সিনং নচি- 

কেতসং মন্তে ন ত্বা কামা বহবোধলোলুপন্তেতি প্রশস্ত গ্রশ্নমপি তদীরং 
প্রশংদন্ তছুবাচ 'তং ছু্দর্শং গৃঢ়মন্প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং। 

অধ্যাযুযোগাধিগমেন দেবং মত্ত ধীরে] হর্যশোকৌ। জহাতি” ॥ ইতি । 

তেনাগি জীবপ্রাজ্ঞয়োরতেদ এবেহ বিববক্ষিত ইতি গম্যতে। যওগ্রশ্ন- 
সপ শা শীশীশ্ীিশিপিশিপিপীিপশীশীিশিশিিশীশীাটী 

মিদ্ধান্তে জানা যায় যে, প্রাঞ্জের বিক্ানেই শোকবিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ 

এই দেহে যে চৈতন্ঠ, হুরধ্যাদিতেও সেই চৈতন্ত এবং হুর্য্যাদিতে যে 

চৈতন্ত,এই দেহেও সেই চৈতন্, এইরূপে নথটওকরস ব্রন্ষেও যিনি মিথ্যা 

ভেদ দর্শন করেন, সেই ভেদদশা ব্যক্তি মরণের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, 
কখনও তিনি ভয় হইন্তে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। এইরূপে জীব 

ও প্রাজ্জের ভেদপ্রতিষেধ করিতেছেন, আর জীবপ্রাঞ্জবিষযক অস্তিত্ব 

নাসতিতব প্রশনাস্কে “নচিকেতা তুমি অন্ বর প্রার্থনা কর” এই বলিয়। 

যম নচিকেতাকে নান! প্রলোভন দর্শাইলেও নচিকেতা যখন তাহাতে 

গ্রমোঠিত হইল না) তখন যম অভ্যুদয় ৪ মুক্তর তেদপ্রদর্শনদ্বার! 
এবং বিদ্য। ও অবিদ্যার বিভাগ প্রদর্শনদ্ধারা বিদ্যাভিলাষী নচিকেতাকে 

“তোমাকে কোন কামনাই লোলুপ করিতে পারিল না” ইত্যাংদ বাক্যে 

প্রশংন1 করিয়া! এবং তীয় প্রশ্নের গ্রতিও ভূয়ুমী প্রশংসা করত বলিয়া- 

ছিলেন, সেই পরমায্া সর্বত্র অতি গুঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনি 
মকলের হ্বদয় গুহাতে বর্তমান রহিয়াছেন এবং তিনিই পুরাণপুরুষ, 

অর্থাৎ নকলের আদি । যে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ুযোগ জানিয়! সেই দেবকে 

জানিতে পায়ে, মে কদাচ হযিত বা শোকমগ্ন হয় না। ইহাতে ও নীবাস্থ! 

ও গরমাম্ধার অভেদই বিবক্ষিত বলির। জান] যাইতেছে। যে প্রশ্ন নিমিত্ত 



যু ". বেদান্তদর্নিম্। | ৪র্থ, গানঃ 

নিমিত্বাচ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ গ্রত্যপদ্যত নচিকেতা মদি তং বিহাঁয 

গ্রশংসানন্তরমন্তমের গ্রশ্নমুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা মর্বা প্রশংসা! প্রা 

রিহ| ভাং তক্মাদ্যেয়ং প্রেতে ইত্যন্ৈব প্রশ্ীশ্যৈতদন্থকর্ষণমন্তত্র ধর্ম, 

দিতি। যন্ত, ্র্বগ্ছায়াটবলক্ষণামুক্তং তদছুষণং তদীয়টম্তব বিশেষত পুন: 

ৃচ্ছামানত্বাৎ। পূর্ব ছি দেছাদিবাতিরিকস্তা নো তনস্ততব পৃষটং উত্তা 
তু তান্তেবাসংসারিত্বং পৃচ্ছাত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্য| ন নিবর্চতে ভাবন্ধর্াদি 
গোচরত্বং জীবন্ত জীবন্বং চ ন দিবর্ধতে। তন্নিবর্তনেন তু প্রাঞ্জ এব 

তত্বমদীতি শ্রুভ্যা গ্রত্যাধ্যতে। ন চাবিদ্যাবন্ধে তদপগমেচ বস্বন; 

কশ্চিদিশেষোইস্তি। যথা কশ্চিৎ সন্ভমনে পতিতাং কাঞ্চিদ্জ্ছমহিং মন 

মানে! ভীতো বেপম।নঃ পলায়তে তপ্চাপরে জয়।ৎ মাঁভৈধী: নাযমহী- 

রঞ্্ীরেবেতি লস চ তুপশ্রত্যাহিকতং ভয়মুংস্থজেদ্বেপথুং পলায়ন ন 

চাঁছিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তঃ কশ্চিছিশেষঃ স্যাৎ ততৈবৈতাগি 
পপ পি শপ পাপা ০ ৮ পা পাশ পিপি স্পাপপশপপসপপপীপাপীাস্ পা ১ পিপি ত পাদ পিসী পি ০৯১ পাচ শত পা সপ 

নচিকেতা যমের নিকট মহতী প্রশংসা পাইয়াছিলেন | নচিকেতা যদি 

সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়] অন্ত প্রশ্ন করিতেন, তাহাহইলে সেই গ্রশংসা 

অস্থানে পতিভ হইত; ম্ুতর।ং জীববিষয় প্রশ্নেই "যিনি ধর্মাধরের 

অতীত” ইত্যাদির অনকর্ষণ হইয়াছে। আর প্রশ্বাভাপের যে বৈরগগণা 
উক্ত হইয়াছে, তাহা ও দোধ[বহ নহে, কারণ পূর্বে যে বিনয়ের গ্র্ 

হইয়াছিল, গরেও ভ্ভাহারই বিশেষ প্রশ হইয়াছে, মর্থাৎ পূর্বে দেহাি 
ব্যতিরিক্ত মাতার অস্তিত্ব দিঞ্াসিত হইয়|ছিল, পরেও নেই মাযার 

সারিত্ব গ্রশ্ব করিতেছেন । বস্ততঃ যাবৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি না হর) তাধং 

জীবের ধর্দীধর্দ থাকে এবং জীবত্ব নিবৃত্ হয় না, পরে যথন জীব 

নিবৃত্ত হয়, তখনই “তবমনি" এই ক্রতিত্বারা গ্রান্ত আত্মার পরিগান 

হইয়। থাকে এবং অবিদ্যাসত্বে ৪ অবিদ্যার অপগমে বস্বর কোন বিশে 

থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তি অদ্ধকার মধ্যে পতিত কোন রড 

সর্পতান করিয়৷ ভয়ে কাপিতে কাপিতে পলায়ন করে, তাহাকে ভীঃ 

দেখিয়া অপর ব্যক্তি বলে, তোমার ভয় নাই, তুমি যাহাকে দর্দ 

করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেস্। উহ সর্প নহে, উহা রঙ্জ, | গখন ( 



৪থ, পাণঃ। ] প্রথমোহধ্যায়ঃ | ৩০১ 

মদচ্চ ॥ ৭। 
55855885898 

ষ্টব্যং। ততণ্চ ন জায়তে অিয়তে বেত্যেবমাদাপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্ব- 
রগনন্ত প্রতিবচনং হুত্রত্ববিদ্যাকক্পিতজীবগ্র।জ্ঞভেদাপেক্গয়। যোজয়িতব্যম্। 
একদ্বেংপি হ্াযসবিষয়ন্ প্রশনন্ত গ্রাণাবস্থায়াং ব্যতিরিকাস্তিত্বমান্রবিচি- 

কিংমনাৎ কর্তৃত্বাদিমংসারস্ব ভাবানগোহনাচ্চ পূর্বন্ত পর্ধ্যায়স্ত জীববিষ. 
তবমুতগ্রেক্গাতে উত্তরস্ততু ধর্মাদ্াতায়সন্থীর্তনাৎ প্রাঞ্জবিষয়ত্বমিতি ততশ্চ 
ক্তাংগ্লিজীবপরমায্মকল্পনা। গ্রধানকল্পনায়াং তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্ন 
ন প্রতিবচন মিতিবৈষমঃ শাঁধ ॥ ৬॥ 

যথা মহচ্ছৰ্ঃ সাঁক্ধৈঃ সন্তামারেইগি প্রথমজে প্রধুক্তো ন তমেব 
বৈদিকেইপি ্য়োগেইভিধতে বুদ্ধেরাস্মা মহান্ পরঃ মহাস্তং বিত্মাানং 

পপি 

ঘাক্জির বাক্য করি টি পরিত্যাগ করে, তাহার আর কম্প থাকে না 
এবং পলায়ন করে না, এই স্থলে যখন রজ্জ,তে সর্পঞ্ঞান হইয়াছিল এবং 
যখন সেই সর্প বৃদ্ধির নিবৃত্তি হইল, তখন মেই রজ্জ, একরূপই ছিল, 
তাহার কোন বিশেষ হয় নাই। সেইরূপ অবিদ্যা কালে ও অবিদ্যার 
অগগমে বস্তগত কোন বৈশিষ্ট হয় না) বস্ত একরূপই থাকে। অতএব 
যাহার 'জন্ম মরণ নাই" ইত্যাদি বাক্যই অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এশের প্রতি- 
বচন। বাস্তবিক এই সুত্র অবিদ্যাকল্পিত জীব ও আতম্মভেদাপেক্ষায় 
যোজিত করা কর্তব্য। জীব ও প্রাজের একত্ব হইলেই আত্মবিষয় 
প্রশের গ্রাগাবস্থা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব মাত্র জ্ঞানে কর্তৃত্বাদি সংদার 
বের মনপগমহেতু পৃর্বপর্ধ্যায়্ের জীববিষয়ত্ব উতপ্রেক্ষিত হয়, আর 
গর গধায়ের ধর্মাদির অভাব নক্ধীর্ঘন হেতু প্রান্ত বিষয়ত্ব জানা যায়। 
নভএব মগ্নি, জীব ও পরমাত্ম কল্পনাতে বর প্রদান) গ্রশূ বা গ্রতিবচন 
ই স্বতরাং মহাটবষম্য হইয়া উঠে। ৬॥ 
স্াক্ত অবাজশব সাংখ্যসাধরণ তথ্ষগ্রতিপাদক নহে, যেহেতু উহ! 

ইছবের স্তায় বৈদিক শব,অর্থাং যেমন সাংখোর! সত্তামাত্জে মহচ্ছষের 
যোগ করে) তাহার! বৈদিক প্রয়োগে অভিধান করে না, যেহেতু 



৩০২ বেদাস্তদর্শনম |. [৪র্ধ, পাঁদঃ। 

চমমবদবিশেষাত ॥ ৮ ॥ 

বেদাহ মেতংপুরুষং মহথান্তং ইত্যেবমাদৌ আয়ুশব এয়ে!গাদিে। 
েতৃভ্যঃ তথাব্যক্তশন্বোধপি ন বৈদিকে প্রয়োগে এ্রধানমভিধাতুমর্হতি। 
অতন্চ নাস্তামুমানিকন্ত শ্ার্ঁন্ত শববধং | ৭ ॥ 

পুনরপি গ্রধানবাদী অশব্বত্বং গ্রধানন্তাপিন্ধমিত্যাহ কন্মাং মধুবর্ণাং 

অজামেকাং লোহিতগুরুককঞ্চাং বহবীঃ গ্রজ।; হজমানাং শ্বব্ধূপাঃ। অকো 

সোেকে ভূষমাণোইমুশেতে জহাত্যেনাং ভূকছোগামন্তোইন্ঃ | ইতি। মন 

হি মন্ত্রে লোহিতস্ুরুকষশটপরজঃসত্বতমাংস্তভিধীয়স্তে । লোহিতং রড 

রঞ্জনায্বকত্বাং গুরুং সত্তং গ্রকাশায্মকতাৎ কৃঝ।ং তমঃ আবরণাঘ্বকত্'ং। 

তেষাং মাম্যাবস্থাবয়বধশৈর্ধযপদিষ্তরতে লোহিতগুক্লকষেেতি। নজাযত 

ইতি চাজ1 ত্তাং মৃলগ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভাপগমাহ।, নজাএন 

ছাগা॥াং রঢ়ঃ। বাঢ়ং লা! তু রূটিরিহ নাশ্রয়িতুং শক্যা বিদ্যাগবর, 
শাসক পা পপ পা আপীল ৩. ৮ পিপিপি টি পপি পপিসপাপি পিপিপি পাত পাপ ৯ ৩ পাত শিট শী 

“্ুদ্ধেরাত্থা। মহান পরঃ” মহাস্তং বিছুমাত্থানং* “বেদাহ গেতং গু 

মহান্তং" ইতা।দি অনেকানেক শ্রতিতে মাঘ্শক গ্রায়োগ আছে) তথাগি 

বৈদিক প্রয়োগে অব্যকশব প্রকৃতিকে অভিধান করিতে পারে না। 

জতএব আগ্জমাণিক শ্ার্ের শষত্ব নাই ॥৭। 

পুনর্বার গ্রক্কতি-কারপ-বাদীর! প্রক্কৃতির যে অপবাত্ব অনিদ্ধ, তা? 

বলিতেছেন । কোন মন্ত্রে লিখিত লাছে যে, লোহিত-শুব্-কৃষ্কব্ণা গা 

বহু প্রজা হৃটি করেল, কেবল এক জাত্াই দেই প্রকৃতির দেব 

করিতেছেন এবং ইহাকে স্কোগ করিয়! পরিত্যাগ করিয়া থাবেন। 

এই স্থানে লোহিত) গু ও কৃ্চশনে রজঃ) সত্ব ও তমোগুণের দাহ 

য়াছে, অর্থাৎ রঞ্জনায়ক বিধার লোহিতশে রজ:) সববগ্রকাণায় 

রক্ত শুরুণষে সব এবং আবরণাযক হেতু কখন রজো্ণ না 

যায়। জৃতরাং 'লোহিতশুরুক্কা এই বিশেষণে রজঃ, লব ৫ ৩. 
এই গুধয়ের সাঁম্যাবস্থ জানা যার। বাহার জগ নাই। তিশি গু! 

ইহাতে জাশধে মূল প্রকৃতি স্বীকার করাযায়। এইগণ ধা 
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নাং মা 5 বহুবীঃ গ্রজান্ত্ৈ গুণ্যান্থিতা জনয়তি তাং প্রকৃতিং অজে। হোকঃ 

গুরুষঃ ভুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ মেবমানে। বাংনুশেতে তামেবাবিদ্যায়! আত্ম- 

দবনোপগম্য হ্ুখী ছুঃখী মুট়োহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি অন্তঃ পুনঃ 

অঃ পুরুষঃ উৎপন্ন (ববেকঞ্জানে| বিরক্তে! জহাতি এনাং প্রক্কতিং তুক্ত- 

ভোগাং ক্ৃতোগাপবর্াং পরিত্যঙগতি মুচ্যত ইত্যর্থ; তস্মৎ শ্রতিমূলৈব 

প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাণ্ডে জরমঃ। নানেন মন্ত্রেণ তি 

মূলত্ং সাধাবাদন্ শক্যমাএগিতুম। ন হয়ং মন্ত্র স্বাতগ্ত্রেণ কশ্চিদ'প 

বাং সমর্থয়িতুমুৎসহতে । দর্বত্রাপ যয়। কয়াচিৎ কল্পনয়াইজাত্বাদি- 

স্পাদনোপপন্তেঃ দাংখাবাদ এবেহাভিপ্রেত হতি বিশেষাবধারণকারণ! 

ভাবাৎ চমূসবৎ। যথ। হি অব্বাস্থিলশ্চমস উদ্ধবুর ইত্যশ্রিমন্ত্ে্বাতস্তে 

গায়ং নামান চমসোংভিগ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তং সর্বাত্রাপি বথা- 

কথপ্িকাগিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ। এবমিহাপ্যবিশেযোইআজাঘেকামি- 

মিটি 

অন্লাশব ছারীতেই রূঢ়, তাহ স্বীকার করি, কিন্ত বিদ)াগ্রকরণ হেতু 

এইস্থানে সেই রূঢার্থ সাশ্রয় করা যায়না। সেই গ্রক5 গিশুণা- 

বি বহুপ্রজ। উৎপাদন করেন এবং পুরুষ এ গ্রক্কাতকে গেবা করতঃ 

অনুশায়িত আছেন। আর পুরুষ সেই গ্রক্কতিকে আবদ্যাস্বরূপে উপগমন 

করিলেই আমি নুখী,কাম ছুঃধা,আমি মূঢ় এইরূগ আববেক বশত সংসারে 

ভ্রমণ করে) অন্ত পুরুষ বিবেফ জানদম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়। ও1হাকে 

পারত্যাগ করে) জধ্ধাৎ কর্পল শিষ্যের! যে গ্রকৃতি কল্পনা করে, তাহা ও 

অতিমূলক বলয়! বোধ হইতেছে। ইহাতে বল!1 যায় যে) উদ্ত" অক্জা- 

মেকাং” ইত্যাদি মন্তরার্থঘারা। সাংখ্যবাদের শ্রুতিমুলত্ব আশয় করাধায় 

মা যেহেতু উক্ত মন্ত্র স্বতজ্রদূপে কোন অর্থবাদ সমর্থন করিতে শক্ত হন 

না, ন্কত্ই কোন ন। কোন ক্জনাতথারা! নপ্পাদনের উপপন্তি আছে, 
ইহাই সাংখ্যবাদীর অভিপ্রেত, যেহেতু চমমবৎ ইহার বিশেষ কবধা- 

ঃণের কারণ নাই। চমম একগ্রকার ষক্রপাত্র) যাহার অধোদেশে গর্ত 

এবং উ্দবুর,অর্থাৎ শির, তাহ।ই চমস। এইস্থানে যেমন এই নামে চমদ 

শভতোত। ইহ! স্বাতঙথাক্ষপে নিয়ম করা যায় না, যেহেতু সর্বআই যে 



৩০৪ বেদাস্তদর্শনমূ।  ৪র্থ, পাদ; 

জেযোতিরপজম। তু তথা হাধীরত একে ॥ ৯॥ 

৬০৮ পাপ শপ পাপন পাপী ০ শাপস্পা পাশা শি 
শপ পিপি পা সপ 

ত্যস্ত মন্্রন্ত নান্শিান্ত্রে প্রধানমেবান্াতিপ্রেতেতি শকাতে নিয়ন্তং। তত 

ত্বিদং তচ্ছির এষ হ্থর্মাখিলশ্চমম উর্ধবু্ন ইতি বাক্যশেষাচ্চমপবিশেষ- 

গ্রতিপত্তির্বতি ইছু পুনঃ কেয়মজ! গ্রতিপন্তব্যেতি অত্র ভ্রমঃ॥ ৮। 

পরমেশরাতুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেছোবন্নলক্ষণা চতুরকিধত, 

গ্রামস্ত প্রক্কৃতিকৃতেয়মজ1। তুশফোই্বধারণার্থ:। ভূতরয়লক্ষণৈবেঃমদধ 

বিওেয়। ন গুণত্রয়লক্ষণা। কল্মাৎ। তথা হোকে শাখিণন্তেজোইবনানা! 

পরমেশ্বরাদুৎপ্তিমান্া় তেষামেব রোহিতাদিরূপতামামনগ্থি দে. 

রোহিতং রূপং তেজনন্তদ্ূপং যঙ্ছুক্লং তদপাং যকৃষ্ণং তদন্ত ইছি। 

তান্তেবেহছ তেজোধ্বন্নানি গ্রত্যতিজায়ন্তে রোহিতাদিশবসামান্াং 

রোছিতাদীনাপ শব্ধানাং ক্ূপবিশেষেধু মুখ্যত্বাৎ ভাকতত্বাচ্চ ঘণবিযায 
অসন্দিগ্রেন চ সন্দিপ্বন্ত নিমমনং ভাধ্যং মন্তন্তে তথেহাপি ত্রঙ্গবাদনে 

পা শিপ 4.০ পাপা পোপ ধাপ ৮ ৮ কাপ ক পীপিশ  পতিক্টিগ তত ৩ এপি শসা পল ০৭০ শত শশী ওপাশ পি ও 

কোনরূপে অধোদেশে গর্ভ কল্পন| হইতে পারে। সেইপপ এই স্থলে 
“অজামেকাং" ইত্যাদি মনের প্রক্কতি নিয়ম করা যাইতে পারে না। চমম 

গ্বানে বরং "ইছ। মুখ, ইছ। শির" ইত্যাদি প্রকারে চমসের বিশেষ প্রাণ 

হইতে পারে, কিন্তু গ্রকৃতি পঙ্গে কেবল জার এইরূপ প্রতিপত্তিহা। 

বিশেষ পরহথজে বিবৃত হইবে ।৮। 

অজাশবের বিশেষ গ্রতিগাথন করিতেছেন ।--যাছ। পরমেশ্বর হই 

উৎপন্ন এবং জ্যোভিঃ প্রভৃতিরূপে চতৃর্বিধ ভূতের গ্রক্কাতিতৃতা। তাই 

অজ বলিয়া! জানিবে। এই অজা ভূততয়স্বরপা, গুগত্য়ন্থ রূপা নযে। 

কোন কোন শাখাবাদীর! তেজ, জল ৪ অন) এই মঝলকে পরমেশ্বর ই 

উৎপর জান করিয়া! তাহাদিগেরই লোহিত রূষ্চাদিরগ স্বীকার কণ 

অর্থাৎ তেজের লোহিতরূপ, জলের গুরুয়প এবং জগ্নের ব্ব্রপ। খা? 

লোহিতাদি শষ সামা হেতু তেজ, জল ও অর, ইহারাই গ্রতাভিগাঃ, 

হয়। বাস্তবিক লোহিভাদি পে রপবিশেষেই মুখা। গুপবিষয়ে ঢা ্ল 



৪র্ঘ, গাঁদঃ। ] গ্রথমোহ্ধ্যায়)। ৩০৫ 

বস্তি কিং কারণং ত্রদ্দেত্যুপক্রম্য তে ধ্যানযোগান্থগতা অপগ্ঠন্ দেবাম্ম- 
শক্তিং শ্বণৈর্নিগুচামিতি পারমেশ্র্যযাশ্চ শে: সমস্তজ গদ্ধিধায়িস্ঠা 

বাক্যোপক্রমেইবগমাৎ বাক্যশেষেধপি মায়ান্ত গ্র্কতিং বিদ্যাম্মায়িনত্ব 

মহেশ্বরং। ইতি। যো যোনিং যোনিমধিতিষত্যেক ইতি চ তত্ত| এবা- 
বগমাৎ ন শ্বতস্ত্রা.কাচিৎ প্রক্কৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণায়ায়ত ইতি 

শকাতে বক্জং। গ্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপ। নাঁম- 

রূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রেণায়ায়ত ইত্যুচ্যতে। তঙ্তান্ত স্ববিকার- 

বিষয়েগ ত্রৈরূপ্যেণ বৈরূপামুকং। কথং পুনন্তেজোধ্বকানাং ব্রৈরূপ্োেশ 

ধরিরবপাধ্জা! প্রতিপত্ত,ং শকাতে। যাবতা ন তাবত্তেঞ্জোইবরেঘজকৃ- 

তিরন্তি ন চ তেজোইবপ্লানাং জাতিচবণাদজাতিনিমিত্তোইপ্যজাশন্দঃ 
শঞ্তবঠীতি অত্র উত্তরং পঠতি । ৯1 

সপ সপ 

অথাৎ এ সকল শের অর্থে বিশেষ বিশেষ রূপই জানা যায়, গুণবোধ হয় 
না। আর অসন্দিগ্ধপদার্থ ্বারাই সন্দিগ্কপদাথ নিরূপণ গ্তাষা, এই স্থলে 
বাদীর ব্রদ্চানের কারণ কি? এই উপক্রমে তাহার! ধ্যানগত হইয়। 
দর্শন করিয়াছিলেন, অতএব দেবশক্তি ৪ আম্ুশক্তি শ্বীয় গুণে নিগৃঢ় 
আছে, ইহাই তাহারা বলিয়া থ।কেন। "ইহা জগদিধায়িনী পরমেশ্বরীর 
শক্তির বাক্টোপক্রমে অবগত ছওয়! যায়, বাক্যশেষেও জান।' যায় যে, 
মায়াকে গ্রক্কচি এবং মায়ীকে মহেষ্বর বলিয়া! জানিবে। পরস্ধ “যে 
যোনি মধিতিঠত্যেক:” এই প্রমাণে ও সেই প্রক্কৃতিরই অবগ্ হয়) বাস্ত- 
বিক প্রকৃতি শ্বতন্ত্র নহে, "অজ্জামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকতিকেই, 
নিদে্শ করা যায়। জার প্রকরণ বশত: সেই দৈবীশক্ষিরই নামরগ 
৭ নাই এবং উক্ত মন্ত্রে পূর্বাবস্থান বূেই প্রক্কৃতি কথিত হয়, তাহার 
বিকার হেতুই অিক্প উক্ত ছা, তবে কিরূপে তে, জল ও অরের 
রয়পবিধায় অজ! বলিয়। জান যাইতে পারে, যেহেতু তেজ) জল ও 
দ্রতে অজাক়তি নাই এবং এ তেজ, জল ও অন জাতিশ্রবণছেতু, 
নমাশথের মন্ভব হয়না, আডএষ পরছে উদ্ধর পাঠ করিতেছেন ॥ ১ ॥ 



৩০৬ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৪র্থ, পাঁদঃ। 

কল্পনোগদেশীচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥ 

নারমজাকৃতিনিমিত্বোইক্সাশবে। নাপি যৌগিক: কিং তর্থি ক্লনোপ, 
মেপোং়ং জারূপককৃত্তিত্তেদো ইবহলক্ষণায়াশ্চরাচিরযোনেরুপদিশ্রতে। 

যথহি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্লককষ্বর্ণ। শ্তাং বভ্বর্কবা 

্ব্নপবর্করা চ ভাঞ্চ কশ্চিদ্জে! জুমাণোহমৃশমীত কণশ্চিচ্চৈনাং দু, 

ভোগাং জহ্থােবমিয়মপি তেজোইবন্নলক্ষণ। ভূত গুকৃতিন্ত্রিবর্ণা বনু মর়গং 

চয়াটরণক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি অবিহ্ধা চ গেত্রপ্পেনোপত্াজাহে 
বিছুষ। চ পরিত্যজ্যতে ইতি। নচ ইদমাশগ্ষিতবামেকঃ কেত্রেপোহমু 

পেতেইস্ে! জহাতীতি অত্র ক্ষেএজডেদ;ঃ গারমার্থিকঃ গরেষামিইঃ 

প্রাপ্পেরতীতি। ন হীয়ং ক্ষেত্রগভেদপ্রতিপিপাদয়িষা কিন্ধু বহ্ধমোগ, 

বাধস্থাগ্রতিপিপাদয়িষৈবৈষা। গ্রপিত্ধন্ধ ভেদ: আনুদা বন্ধ।মোক্গ বান 

এই অজাশন অজাগ্রক্কৃতিনিমিন্ত বাঁ যৌগিক নহে) উহা কনার 
উপদেশ মাজ। অর্থাৎ এইদ্বলে অঞ্জারপে কমন] কবিয়| প্রকৃতি নেনে, 

জল ৪ জগক্পপ চরাচর জগতের ধোনি, ভাছারই উপদেশ কবিয়াছেন। 

হেমন লোকে যদৃচ্ছাক্রমেই কোন কোন পণ্ড লোহিত) শুরু ও কব 

হয় এবং কোন বাল পশুকে অপর পশু সেবা করিয়। তাহার অনুশযন 

করে এবং কোন পণ্ড যা তাহাকে ভোগ করিয়া! পরিত্যাগ করে। দেই 

রূগ তেজ, জল ও আ্নয়প! ব্রিবর্ণ। ভৃতগ্রকৃতি বহু চরাচর বিকারজাত 
উৎপাদন করিয়া খাফে। জার অঞ্জ আদ! সেই প্রকৃতিকে ভোগ করে 

এবং জ্ঞানী আত্মা ত|হাকে পরিত্যাগ করিয়া খাকে। এইস্থ্নে এইপ 
আশ হইতে পারে না যে, আবম গ্রন্তির অনুসরণ করে এবং সত 
তাছাকে পরিত্যাগ করিয়া, থাকে, অতএব পায়মার্থিক আত্মডেদ গরের 

ইষ্ট, ইহ। জান! গেল। বাস্তবিক উহা! আত্মভেদ গ্রতিগাদনের ইচ্ছা 

হয় নাই, কিন্ত বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থার প্রতিপ।দনের ইচ্ছায় খপ ভে স্বর 
হইয়াছে, অর্থাৎ এপ প্রসিদ্ধ তেদ বলিয়! ব্ধমোক্ষ ব্যবস্থা গ্রতিগান 
করিয়াছেন, এই তেও উপাধি নিমিত্ত মিথাজ্ঞান কলিত। উহা গার 
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ননংখ্যোপলংগ্রহাদপি নানাতাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ।॥ 

গ্রতিপাদ্যতে ভেদঘ্ব উপাধিনিমিত্তে! মিথ্যাল্সানকল্লিতে| ন পারমার্থিকঃ 
একো দেবঃ সর্ধ্বভৃতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভৃতান্তরা়! ইত্যাদি ঞ্তিভাঃ। 
মধার্দিবৎ বথাদিত্যন্তামধুনো মধুত্বং বাঁচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং ছ্ালোকাদীনাং ৃ 

চান্গীনামগ্নিত্বং ইত্যেবং জাতীয়কং কল্পাতে এবমিদমনজায়| অনাত্বং 
করতে ইত্যর্থঃ তন্রাদবিরোধন্তেজো২বগেঘজাশক গ্রয়োগন্ত ॥ ১৭ । 

এবং পরিহতে২প্যজামন্ত্রে পুনরপান্তক্বান্মস্ত্রাৎ সাধ্য; প্রত্যবতিষ্ঠতে 

“বস্নিন্ গঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ ্রতি্িতঃ তমেবমন্ত আত্মানং বি্বান্ 
ক্মামৃতোহমৃতমিতি?' অশ্শিমবস্ত্রে পঞ্চপঞ্চজন| ইতি পঞ্সংখ্যাবিষয়াংপরা 
গঃমংখ্া। শ্রয়তে পঞ্চশবঘয়দর্শনাৎ ত এতে পণ পঞ্চকা; পঞ্চবিংশতি: 
সম্পদান্তে। তথা চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবস্তঃ সঙ্গে! আকাঙ্জান্ধে 

তাবস্তেব চ তথ্ানি সাখৈ: সম্যায়ন্তে "মূল গ্রকৃতিরবিক্কতিদ্হদ[দ্যাঃ 
সপ 

মাথিক ছেদ নছে। যেহেতু শ্রতিগ্রমাণে জান! যায় যে) এক দেব সর্ব 
ভূতে গৃঢ়ভাবে আছেন, ইনি সর্ধব্যাপী এবং সর্কভূতের অন্তরাত্থ!। 
যেমন মধ্বাদি বিদ্যাতে, অথাৎ আদিত্যকূপ অমধুর মধুত্ব এবং বাকারূপ 
অধেমুর ধেহুত্ব, আর অনগি ছযালোকাদির অগিত্ব কল্পন। হয়) সেইয়প ষে 
অ্ধ। নহে, তাহার অআাত্ব কল্পন! হইয়া থাকে। অতএব তেজ) জল ও 
অনাদিতে যে অজাশব্দ প্রয়োগ তাহ! অবিরুদ্ধ জানিবে ॥১+) 

পূর্বোক্ত প্রকারে, “ভাদামেকাং" ইত্যাদি মত পরিস্ৃত হইলেও 
মাংখাগণ অন্ত মন্ত্র সহায়ে পুনরুখান করিতেছেন। যাহাতে পৰ পঞ্চ জন 
ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই লোকে ব্রদ্ধামূত 
সাত করিয়া অমৃতত্ব পাইতে পারে। যেছেতু উক্ত মন্ত্রে ছইটি পঞ্চশস্থ 
“ধা যায়। অতএব পঞ্চ পঞ্চ জনা, এই পঞ্চশবে পঞ্চ সংখযাবিষয় অপর 
+ মধ্যা জানা যায়? সতরাং এই স্থলে পক সংখ্যায় পঞ্চবিংশতি সংখ্যা 
ই অর্থাৎ পঞ্চবিং 'শতি সংখা! দ্বারা বও সংখ্যা হইতে পারে, সাজ্থা- 
[দীর। তত সংখাক তত স্বীকার করিয়। খাকে। শান্্ানতরে লিখিত আছে 
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প্রকৃতিবিকতয়ঃ সণ্ড। ঘোড়শকশ্চ বিকারো ন গ্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ 

পুরুষঃ”। ইতি । তথ শ্রুতিগ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসম্থ্য়! তেঘাং স্বতিগ্রি- 

দ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ তিমবমেব গ্রধানা, 

দ্ীনাং ততো জমঃ। ন সম্ম্যোপমংগ্রহাদপি গ্রধানাদীনাং শ্রুতিমতত গ্রতি' 

কাশী কর্তব্য কম্মাৎ নানাভাবাং। নান! হ্থেভানি পঞ্চবিংশতিগ্তানি 

নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণে। ধর্থোইস্তি যেন পণ্বিংশতেরস্বরাবেই 

গরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সম্থা। নিবিশেরন্ ন হেকনিবদ্ধনমন্তরেণ নানাইতেযু 

দ্িত্বাদিকাঃ সধ্ধ্য। নিবিশন্তে। অখোচোত পঞ্চবি'শতিসজ্ধোবেরমব্যব- 

দ্বারেণোপলক্ষযতে | যথা! পঞ্চ সত চ বর্ধাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ?। ইতি। 

স্বাদশবাধিকীমনাবৃষ্টিং কথরত্তি তত্বদিতি তদপি নোপপদাতে। অয়মেবা' 

ন্রিন পক্ষে দোষে মন্ক্ষণা আশ্রন্গণীয়া ভাং। পরণ্চাত্র পঞচশান জন- 

শন্জেন সমন্তঃ পগজন| ইতি ভাষিকেন শ্বরেণৈকপদন্বনিশ্চয়াং। প্রয়ো- 

০ পপ পাপ পপ পপ 7 পদ পক্ষী লীন ৪ পপ শা পাপ ০. পপ 

লি খল ০০» ্ প্রাপজটা াপ া পাপ া সপ ০ আও 

ষে, মূল গ্রক্কৃতির বিকার নাই, মহত্ত্ব গ্রনথৃতি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি ্ 

রূপ এবং ষোড়শ পদার্থ বিকারী, কিন্তু পুরুষ বিকারী বা! প্রক্কৃতি কিছুই 

নহে। এইক্ষণ সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ পঙ্গবিংশতি সংখা! দ্বারা স্মৃতি গদি 

পঞ্চবিংশতি তদ্বের সংগ্রহহে হু গ্রধানাদির শ্রতিমন্তা জান] যায়। ইছাছে 

বল| যাইতে পারে থে সংখ্যার উপসংগহ হেছু গ্রধানাদির হিম 

আশ কর! যায় না, কারণ প্রাধানাদির নানা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ এই 

সকল পঞ্চবিংশতি তত্ব নানাপ্রকার দেখ! যায়, ইছাদিগের এখন পা? 

পাচ করিয়। প্রধান ধর মাই যে, হাহাতে পঞ্বিংশতির অন্তরাদে 

তাহার অপর পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যার নিরাস করিতে পায়ে । বাস্তবিক এক 

নিবন্ধন ব্যতিরেকে নানা ভূতে নান! সংখ্যা! নিবিষ্ট হয় না, এই 

বলা যাইতে পারে যে, অবয়ব স্বারাই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উপলাত £। 

যেমন "পঞ্চ সপ্ত চ বর্ধাণি ন ববর্ধ শতক্রতুঃ” এই স্থলে পাচ ও সাতে ও 

হওয়াতে দ্বাদশ বার্ধিকী নাবুটি কথিভ হয়, সেইরাপ অয়ববগত দ'থা। 

গ্রহণ হইতে পায়ে, ইহা ৪ উপপন্ন হইতেছে না, ইহাই এই পক্ষে দোষ 

দেখা যা যে, পরবন্তী প? শের সহিত জন পন্ষের সমাগ হই 
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গান্তরে চ পানাং ত্বাপঞ্চজনানামিত্োকপটদাকন্বৈর্যকবি ভক্তিকত্বীবগ. 
মাং সমন্ত্বা্চ ন বীন্সা পঞ্চ পঞ্চেতি তেন ন পণকন্বয়গ্রহণং পণ- 
গঞ্চেতি। নচ পঞ্চসঙ্খারা একনস্তাঃ পঞ্চসঞ্ঘযয়াইপরয়া বিশেষণং পঞ্চ- 
গঞ্কক! ইতি উপনর্জনস্ত বিশেষণেনাসংযোগাঁৎ । নন্বাপন্নপঞচসম্থ্যফা 
জনা এব পুনঃ পঞ্চসঞ্থ্যয়া বিশেষাযমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষাস্তে । যথ। 
গপঞ্চপূলা ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পৃল! গ্রতীর়ন্তে তথ্বৎ নেতি ভ্রমঃ যুক্তং 
ং পঞ্চপূলীশব্স্ত সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাঁং ভেদাকাজ্জায়াং 

গঞ্টপঞ্ূলয ইতি বিশেষণং ইহ তু পঞ্চজন! ইত্যাপিত এব ভেদোপাদা- 
নাং কতীতি অসত্যাং ভেদাকাজ্ষায়াং ন পপ্ণ পঞ্চজন! ইতি বিশেষণং 
ভবেং তবদপাঁদং বিশেষণং পঞ্চসম্থ্যায়া এব ভবেৎ তত্র চোক্ে 1 দোষ; 
তক্মাং পঞ্চ পঞ্চ জনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্বাতিপ্রায়ং অতিরেকাচ্চ ন 

124 
মেহেতু ভাষিক ম্বরের সহিত একপদত্ব নিয়ম আছে, গ্রয়োগাস্তরে, 
অর্থাৎ “আপঞ্জজনানাং* এই এক পদে এক স্বর এবং একবিভক্তির জঅব- 
1ম আছে। আর পঞ্চ পঞ্চ ইহাকে বীগ্সাও বলাযায় না, যেহেতু পঞ্চ 
শের সহিত জনশকের সমান হইয়াছে । অতএব পঞ্চ পঞ্চ এই শন্ধে 
ছুই পাচ, কিম্বা এক পঞ্চশষ অপর পঞ্চের বিশেষণ ইহাও বল! যায় না, 
কারণ বিশেষণের সহিত উপনর্জন সংদোগ হুইতে পায়ে না। এইক্ষগ 
যদ বলি পঞ্চ সংখাপ্রাপু জন মকলই পুনর্্বার পঞ্চ সংখ্যা দ্বারা বিশেষা- 
মাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা গ্রতিপাদন করে, যেমন “পঞ্চ পঞ্চ পুলী" 
এই স্কলে পঞ্চবংশতি পুলীর জ্ঞান হয়, সেইরূপ পঞ্চ পঞ্চ অন, এই 
পদে গঞ্চবিংশতি জন, এটরূপ বর্থহইতে পারে। ইহাতে বলা যায় 
যে) পঞ্চ পুলীশষের মমাহারাভিপ্রায়হেতু তেদাকাজ্কা। সবে «পদ: পঞ্চ 
নী” এই স্বলে পঞ্চশ্ষের বিশেষণন্বই যুক্ত, পরস্ত “পঞ্চজনা:" এইরূপ শেই ভেদোপাদানহেতু ভেদাকাজ্ষার মভাবে *পঞ্ পঞ্চজজন1” এইরূপ বশেষণ হইতে পায়ে না। আর ধনিও পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ হইতে শারে, তাছাতে& উদ্ন দোষ হইয়া উঠে। অতএব জানা যায় যে, "পঞ্চ 
জলাঃ” এই স্থলে গঞ্চবিংশতি তত্ব মভিগ্রেত নছে। বাস্তবিক ভত্ব 

পেশী শট 



৩১, _ বেদীন্তদর্শনম।. [ ৪র্থ, পাঁদঃ। 

পঞ্চবিংখতিতধাভিগ্র।য়ং আতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকাশাত্যাং পথ. 

বিংশতিসঙ্ঘযামাঃ। আত্মা তাবদিহ গ্রতিষ্ঠাং গ্রত্যধারত্বেন নিদিষ্ট 
যন্মিমিতি সপ্রমীহ্চিতন্ত তমেবমন্তে আত্মানং ইত্যাত্মত্বেনানু কর্ষণাং। 
আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ ম চ পঞ্চবি'পতাবন্তর্গত এবেতি নতক্ৈবাধার 
মাধেত্বং চ যুজ্োত অর্থান্তরপরিগ্রছে বা তৰসঙ্যাতিরেক: সিদ্ধাম্ববিংন; 

গ্রমজ্যেত। তথ। আকাশশ্চ গ্রতিট্টিতঃ ইত্যাকাশঙ্কাপি পঞ্চবিংশতাযসব্ণ 

তন্ত ন পৃথগুগাদানং ম্াযাং অর্থান্তরপরিগ্রহে চোজং দৃষণ'। ক? 

সষ্যামাত্র শ্রবণে সত্যশ্রতানাং পঞ্চবিংশতিতত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রহীযেত 

জনশবন্ত তত্বেঘরূঢত্বাৎ নর্থান্তরোপসংগ্রহেইপি সঞ্ঘযোপপত্থেঃ। কথ 

তরি পঞ্চজন! ইতি উচ্যতে দিকাজ্ধ্যে সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষস্মরণাং সদা 

যামেষ পঞ্চশবন্ত জনশবেন মমালঃ ততশ্চ রূঢত্বাভি গ্রায়েশৈর কেচিং 

পঞ্চজন1 নাম বিবক্ষ্যন্তে ন সাম্াতত্বাতি গ্রায়েশ তে কতীত্যন্তামাকা- 
শশা ৮ পপ 

সপ আপ, পপ পপ, পপ ৯ ০৮২৯ সপ পসরা. পপ পা 

খা! পঞ্চবিংশতির অধিক বিধায়, উক্ত পঞ্চ পঞ্চ শবে পঞ্চব'শাত 

তত্ব অভিপ্রেত হইতে পারে না, অর্থাৎ আকাশ ৪ আব দ্বারা গ. 

বিংশতি তত্বের আধিকা জান! যায়। পরম্ধ আয্মাই গ্রতিষ্ঠার গত 

আধার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে) যেহেতু আয্মাাকেই আধার বলিয়া স্বীকার 

করি, এইকপ শ্রুতিতে উক্ত আছে, গ্রকৃত পক্ষে আত্মা চেতন পুক্ষ। ইহ 

পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত নছে এবং তাহারই মাধারত্ব ৪ আধেয়ত মুক্ত হয 

আর অর্থাত্তর গ্রহণে তবপংখা। ব্যতিরেকে দিদ্ধাত্ত বিরুদ্ধ । "আর গাঢা 

শশ্চ প্রতিষ্ঠিত" এই্নপে পঞ্চবিংশাতির অস্ত আকাশের পৃথক্ উগা 

দান কাযা হয় না, অর্থান্তয পরিগ্রহেও উ্ধ দোষ হয়। তবে কিন? 

সংখ্যামাত্র শ্রবণে শ্রত পঞ্চবিংশতি তত্বের উপমংগ্রহ গ্রভীতি হতে 

পারে, যেহেতু জন শবের তথ্বে রড নাই, জর অর্থাতস্তর গ্রহণে ও সংখার 

উপপত্তি াছে। তবে কিরপে "পঞ্চ পঞ্চ জন" এইরূপ বলাযাঃ! 

যেহেতু দিক্ $ সংখ্যা! ইহার! সংজাতে বর্তমান থাকে, এইরূপ ধিগে 

রণ আছে। সংন্তাতেই পঞ্চপষ্ষের সহিত জনশজের লমাদ হা। মতএ 
রূ্াতিগ্রায়েই কেহ কেহ গঞ্জ এইরপ নাঁম হিবগ্গ করেন, ৪ 



৪র্থ পাদ]. প্রথমোধধ্যায়ঃ। ৩১১ 

গ্রাণাদয়ো বাক্যশেষাধ ॥ ১২॥ 

টিটি 21 

্ায়াং পুনঃ পঞ্চেতি গ্রযু্্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিং তে চ পঞ্েত্যর্থঃ 

নধর্ষয; ণ্ডেতি খা! । কে পুনস্তে পঞ্চজন] নামেতি তছচ্যতে | ১১ 

| বঙ্সিন্ পঞ্চ পথজ না ইত্যত উত্তরশ্িম্মন্তরে ব্র্গত্বূপনিরূপণাক্ষ গ্রাণা- 

দয়; পঞ্চ নির্দিষ্টাঃ "গ্রাণজ গ্রাণমূত চক্ষুষশ্চ্ষুরুত শ্রোত্র্ত আোত্রমরন্তানং 

সনসে। যে মনে| বিছুঃ* ইতি তে বাক্যশেষগতাঃ সনিধানাৎ গঞ্চজনা 

বিবন্যস্তে। কথং পুনঃ প্রাগাদিু জনশবগ্রয়োগঃ তত্বেতু বা কথং জনশ ব- 

প্রয়োগঃ নমানে তু প্রপিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহী- 

তব্যা ভবস্তি জনসধন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো! জনশব্বভাঙ্ষে! ভবস্তি। জনবচনশ্চ 

গুরুষশঝঃ গ্রাণেধু গ্রযুক; “তে বা এতে পঞ্চ ব্রদ্গুরুষাঃ” ইতি অন্র 

"্্রাণো হ পিতা প্রাণে হ মাতা" ইত্যাদি চ প্রাঙ্ষণং। সমাসবলাচ্চ 

[ুদায়ন্ত রূত্বমবিরুদ্ধং | কথং পুনরমতি গ্রথমগ্রয়োগে রূট়িঃ শক্যা- 

শি 
পপ পপ ০ পরি পা 

'খ্যোক তত্বাভিপ্রায়ে নহে। বাস্তবিক তবমংখ্যা কত? এই লাকা - 

জ্ঞাতেই পঞ্চজন1* এইটি নাম মাত্র জানা যায়। যেমন সপূর্ধি বলিলে 

মগুজন বুঝায়, সেইন্গপ পঞ্চজন শবে পঞ্চজজংখ্যামাঅ জানিবে। সেই 
পঞচজন নামে কাহাকে বুঝাইবে, ভাহ। বল! যাইতেছে ॥ ১১। 

ৰ “য্িন গঞ্চজন]" এই উত্তর মন্ত্রে বদ্ধ নিরূপপার্থ গ্রাণাদিগঞ্চ নির্দিঃ 
ইইয়াছে। অর্ধ।ং যিনি গ্রাণের প্রাণ, চঙ্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, অন্নের অন্ন 

বং মনের মন ইত্যারিরূপে গ্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই স্থলে সান্নিধ্য 
শতঃ বাকাশেষগত পঞ্চজন বিবক্ষিত হয়) তবে কিরূগে জনশ 
য়োগ হয়। কিন্তু লমান বিষয়ে প্রলিষ্ধি অতিক্রম করিয়। বাকাশেষ 
শত) গ্রাাদিকে গ্রহণ করা। যাইতে পারে, জনমঘদ্ষবশতই প্রাগাদি 

নশষভাগী হইয়া খাকে। এই প্রকারে জনশঙের গায় পুরুষ শব প্রাণে 

যত হা। হ্ুতিতে লিখিত জাছে যে, মেই প্রাণাদিরাই পঞ্চ বঙ্গ 

রি এবং প্রাণই পিউ ৪ প্রাণই মাতা ইত্যাদি বূপেও নির্দিষ্ট আছে। 



৩১২ বেগান্তদর্পনমূ। . [ ৪র্থ পাদ!) 

উত্ভিদদিবদিত্যাছ। প্রদিদ্ধা্থলমিধানেন হাগ্রসিকার্থঃ শব; এ্যুজামান: 
মমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়মাতে যথোস্তিদা যজেত যুপং ছিনগি 

বেদ্দিং করোতীতি তথাতয়মপি পঞ্চজনশব্বঃ সমানাহাখ্যানাদবগতসংন্া. 

ভারঃ সংজ্সাকাজী বাকাশেষদমভিব্যাহতেু প্রাণাদিযু বর্তিষ্যতে। 
কৈশ্চিত্, দেবাঃ পিতরে। গন্ধর্বা অঙ্গরা রক্ষাংমি চ পঞ্চ জনা ব্যাখ্যা; । 

অন্তৈন্তত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। কচিচ্চ যৎ পা? 

বিশতি প্রজাপরঃ প্রয়োগ: পঞ্চজনশবন্ত দৃশ্ততে তৎপরিগ্রহেধপীহ ন 
কশ্চি্ধরোধঃ| আচাধ্যস্ত ন পঞ্চবংশতেম্তত্বানামহ গ্রতীতিরস্ত্রীতোবং 
পরতয়া প্রাণাদয়ে! বাক্যশেষাদিতি অগাদ। ভবেযুস্তাবৎ গ্রাগাদ!! 
পঞ্চদনা মাধান্দিনানাং যেংং গ্রাণাদিঘামনস্তি কাথানাস্ক কথং গ্াণ, 
দয়ঃ পঞ্চজন! ভবেযুঃ যেহলং প্রাণাদধু নামনন্তীতি অত উত্তর 
পঠতি। ১২। 

বাস্তবিক দমানবলেই নমুদায়ের কল অবিরুদ্ধ। তবে কিরূপে এরা 

গ্রয়োগ না থাকিলে উদ্ভিদাদির গার রূঢ় আশ্রয় করা যায়, পরস্থ গদি 

ার্থ সমনিধান দ্বার! অনিদ্ধার্থ শব এঁধুজযমান হর়। সম্ভিব্যাহার বশ 
তদ্ধিষয়ের নিয়ম নাছে। উদ্ভিদ দ্বারা যাগ করে, যুপ ছেদন করে এবং 

বেদি প্রস্তুত করে, ইত্যাদি্পষের ভ্তায় এই পঞ্চজন শবেও মমাদের 

কথন হেতু সংজাতাব জানা যায়। মংখ্যাকাজ্জীব্যজি বাক্যাশেষ মমি 

ব্যাহত হইলেই গ্রাপাদিতে বর্তমান ধাকিবে। কেহ কেহ দেবতা, পিন 
গন্ধ, অহৃর ও রাক্ষম এই পকজন ব্যাথ্য] করিয়াছেন। অন্য বাদী! 

চার বর্ণ পরিগ্রহ,করিয়। থাকেন) কোন স্থানে বিংশতি গ্রজ[পর ব্ণিয় 

প্রক্ধোগ করেন, তাহ! গ্রহণ করিলেও ফোন বিরোধ দেখা যায়? 

আচাধ্য এই স্থলে পঞ্চবিংশতি তব্বের গ্রতীতি আছে, এইরূপ বগি 

ছেন) সুতরাং প্রাগাদিরাই গঞ্চজন শববাচা হইতেছে মাধ? 

শাখীরা *গ্রাণাদি মন” এইরূপ পথ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, হবে কা 
য্যের। কিরপে প্রাণাদিয়াই পঞ্জন, ইছা বলিতে পারে, এই নান 
গর হুঙে উত্তর পাঠ করিতেছেন ।১২। 



৪র্থ পাদ; ] প্রথমোত্ধ্যার়: | ৩১৪ 

জ্যোতিষৈকেযাযলন্ে ॥ ১৩। 

অসভ্যপি কাঁণানয়ে জেোতিষ! তেষাং পঞ্চনঙ্ঘা। পূর্ণতে। তেইপি হি 

নিন পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব্শিস্বান্ত্র ্স্বরূপানিরূপণাৈব/জো।ঠির- 
বীয়তে“তদ্দেব! জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”" ইতি । কথং পুনরুএয়েষ'ন প ভুলাব- 

পিং জ্যোতিঃ পঠামানং লমানং সমানমন্ত্রগতয়। পঞ্চণআ]রা কেরা 

দগৃহাতে কেধাঞ্চিহ্েতি অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ। মাধানিনানাং হি সফান- 
 মনত্রঠিত গ্র!ণার্দিগঞ্চজনলাভাৎ নশ্মিথন্্াস্তরপঠিত জে্োতিষি আপেক্ষা] 

বাত তদলাভাত্ত, কাণানাং ভবতাপেক্ষা অপেক্ষাভেদাচ্চ মমানেতপি 

গ্রে জ্যোতিষ! গ্রহণাগ্রহণে যথা ঘম।নেইপ্যতিরারে ব5নভেদ!ৎ ফোড়- 

গনো! গ্রহণাগ্রহণে তদেব। তদেবং ন তাবঙ শুতিপ্রগিদ্গিঃ কাচিং 

পধানবিষয়াস্তি ন্তৃতিষ্তায়প্রপিস্জী তু পারইরিযোতে ॥ ১৩ ॥ 

স্পস্ট পিসপীীপীলি সী পপি ১৭ পপ পপ 

কাণ্মতে অন্নের সিদ্ধি হইলেও যে তাহাদিগের মতে ক্ষ্যোতিঃ 

রা গঞ্সংখ্যার পুরণ আছে। তাহার] “যশ্সিন্ পঞ্চ প+ জন।" ইত] 

ূর্ঘমন্ে বন্গনিরূপণার্থ জ্যোতিই কহিয়াছেন,অর্থাং সেই ব্রঙ্গই জ্যোতিষ 

পদার্থের জ্যোতিঃম্বন্বপ, এই প্রকারে বর্গ নিরূপণ করিয়াছেন। ভবে 

করপে উভয় মত্তের তুল্যতা হইতে পারে, কারণ অপেক্ষার বিভি- 
তা প্রঘুক সমানমন্ত্রগত পঞ্চসংখ্যাত্ারা কোন কোন মতে বঙ্গই 

পরিগৃহীত হন এবং কোন কোন মতে তাহ! হয় না। অতএব বলিতে- 
ছেন, মাধ্যন্দিন শাখিদিগের মতে সমান মন্ত্রে পঠিত গ্রাগাদি পঞ্চজন- 

মাত হেতু মত্ান্বরপঠিত হইলেও জ্যোতিতে অপেক্ষা নাই, কাণৃদিগের 
ঠাহা লাভ হয় ন! বলিয়া তাহাদিগের মতে অপেক্ষার বিভিন্নতা দেখা 

যায়) হতরাং সমান মন্ত্রেণ আযোতির গ্রহণ ও অগ্রহণ হইতেছে, যেমন 

নান অতিরাত্র যাগে বচনভেদহেতু হোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণ আছে, 
ওই হলেও সেইননপ জানিবে। অতএব জানা যাইতেছে, প্রধানবিষয়। 

কোন জাতি প্রসিদ্ধ নাই এবং স্বতি ও ন্তায়গ্রসিদ্ধি৪ পরিৃত ছইবে 1১৩1 
৪৪ 



৩১৪ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ৪র্ঘ, পাদ! । 

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যখাব্যপদিষ্টোকেঃ ॥ ১৪। 
পপ পপি পাপা শা ৩ পাস্তা পিপি লা পপ শি পশীস্পস্প শিশিশ্টি 5 

গ্রতিপাদিতং ব্রদ্ধণো! লকঙ্গণং প্রতিপাদিতং ব্র্ধবিষয়ং গতিসাঁমায। 

বাফ্যানাং গ্রাতিপাদিতঞ্চ গ্রধানগ্তাশফত্থদ। তরেদমপরমাশককযতে। ন 
জগ্মাদিকারণত্বং অঙ্গণো ব্রদ্ধবিষয়ং বা গতিসামান্তং বেদাপ্তবাক্যানা। 

শ্ীতিপাদয়িতুং শক্যং কশ্মাৎ বিগানদর্শনাৎ গ্রতিবেদাত্তং হন্তান্া হট 
কপলভ/তে ক্রমাদিবৈচিত্রাৎ তথা হি কডিদাখ্মন আকাশ: মৃতঃ ই, 
কাশাদিকা স্গিরায়ায়তে কচিত্বেজখাদিক। তত্তেজোইম্থজতেতি কঠিং 

প্রাপাদিকা লন গ্রাণমন্থজত গ্রাণাচ্ছপ্তামিতি কচিৎ অক্রটমৈব লৌকানা, 

হুংপত্তিরাক্জায়তে “স ই্মাল্লৌকানন্আতাঞ্ডে। মরীচি্মরমাপঃ* ইতি উদ 

কচিদসংপূর্বিকা স্ঙিঃ পঠ্যতে "্অনন্ব! ইমগ্র আলীং ততে! বৈধা, 
জায়তেতি” “আসদেধেদমগ্র .আলীৎ ততলদাসীং তংনত্ামভবদিতি" £ 

সপ্ন পপ পপ ক পা ৯ পপ পাপীস্পীিত পা পপি ৩ পাত 451১১ 

পূর্বে র্থলক্গণ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বেদান্তবাকোর রঙ্গনা 
গতিসামানঙ প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর গ্রধানের যে অশবস্ব, তাহা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে এইক্ষণ অপয় আশগ্কা হইতেছে যে) অনা 

কারণত। অঙ্ষের অরঙ্গবিষর নহে এবং বেদাঙ্ধ বাফ্োের গতিসামান্ত 

গ্রতিপান কয়! ধায় না, কারণ প্রতিবেদাস্তেই নানাগ্রকার শা 

উপজভতয় এবং তাহাতে ক্রমবৈচিত্রা আছে, কখন ও জায় হযে 

আকাশ সতভৃত হয এইরপে আকাশাদি স্টি, কচিৎ "তেজোইনৃং" 
শ্রতিতে তে মাদি এবং কচিৎ গ্রাগাদি সৃষ্টি টন্ত মাছে। তিনি গা 

ছি করিয়া ছিলেন এবং প্রাণের গর শ্রদ্ধার কৃ হয় এইরূপে বোগ 

ফোম গলে অএসেই লোক ্ষ্ট কথিত হটয়াছে। “স ইমাঠকাণ 
হৃগগতাত্তে। মরীচিমর মাপঃ” এই শ্রুতিতে ক্রমবিপর্য/য় দেখা যায়। খা? 

কোন ফোন হ্রতিতে অপসৎপূর্ষিকা হি কীর্তিত আছে, অর্থাৎ ৭৫ 
এই জগৎ ক্মমং ছিল এবং সেই অসৎ হইতেই সত্তেয় উৎপত্তি £ 

এই ভ্রতিতে ঈক খাছে,আর ফোন ফোন স্থানে গণ নিরারা? 



৪র্থ, পাদঃ। ] গ্রথমোহ্ধ্যায়। | ৩১৫ 

কচিস্থাদনিরাকরণেন সংপূর্ধিকা গ্ক্রিয়! গ্রতিজায়তে '"তক্কৈক আহু- 

বর্দেবেদমগ্র আসী” দিত্যুপক্রম/“কুতত্ত খলু সোটম্যেবং স্তাদিতি ফোঁবাঁচ 

বথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সদেব সোম্োদম গ্রমাসীদিতি” ফচিৎ ছয়, কর 

(কব বাক্রিয়া জগতো!। নিগদ্যতে “তদ্ধেদং তঙ্থবযাক্কত্তমালীৎ তাম- 

গাগ্ামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি। এবমনেকধ। বিপ্রতিপত্তেঃ বস্ধনি চ 

বিবরপ্তানথুপপত্বর্ন বেদাস্তবাক্যানাং জগৎকারখাবধারণপরতা ন্যাবা! 

ৃতিন্তায়গ্রশিদ্ধিভ্যাং তু কারণান্রপরিগ্রছে। ন্যাষা ইনি। এবং গ্রে 

রম: । মত্যপি প্রতিবেদাত্তং হৃজ্যমানেধাকাশাদিবু ক্রমা দণ'রংক 

বিগানে ন আষ্টরি কিঞ্দ্বিগানমন্তি কৃতঃ ষখালাপদিষ্টোকেঃ। বাড়তে 

হেকনিন্ বেদাস্তে সর্বাজঞঃ সর্ষশ্বরঃ সব্ধান্ঘকোণ্তীরঃ কারণতেন 

বাপরিষ্টঃ তথাডূত এব বেদাস্তা্তরেঘপি ব্যপরিশ্ততে তন্ঘণ! “মত্যং 

জ্ানমনন্তং ব্রঙ্গেতি” অত্র তাবজ্ন্ানশকেন পরেণ ঢ ৬ ছষ-এণ কামর 
২ সা পপ পা 

শি 

করি সংপূর্বিকা স্থির প্রমাণ দেখা যান। কেহ কেহ বলেন, পৃর্নে 

কেবল অনংই ছিল) এই উপক্রমে দ্সিজাস। হইয়াছিল যে, কিজপে 

অনং হইতে সং জন্মিতে পারে, সতমারই পৃর্ধে ছিল, ঈত্যাদি বেদ 

প্রমাণে আন! বায়। কোন কোন স্থলে এই জগৎ ন্বয়ংই ব্য হ্য়াছে, 

এইরপ কথিত মাছে । অর্থাং শ্ুতিতে উদ্ত আছে যে, এই জগৎ -পূর্ষে 

অব্যক্তত।বে ছিল, পরে নাম রূপদ্থারা ব্যভীতৃত হয়। এইদূপে অনেক 

প্রকীর মত আছে এবং বস্তমাত্রে বিকয্ের অন্ুপপ্ি হেতু বেদান্ত বাক্য 

যে, জগতের কারণাবধারণ করিয়াছে, তাহা বল। উচিত হয় না, আর 

লৃতি ওষ্ঠায় গ্রনিদ্ধ জগতের কারাণস্তর পরিগ্রহের সভায় বোধ হয় না। 

ওনপ বিপ্রতিপত্ধিতে বলিতেছেন, প্রতি বেদাত্তে আকাশাদি স্থষট- 

কমার নিশ্বা শ্রবণ থাকিলেও হ্ষ্্রকার পক্ষে কোন দোষ হইতে 
গারে না, যেহেতু ব্যপদেপান্থলারেই উক্তি জাছে। যেমন এক বেদাত্ে 

বর্ষের সর্বাত্বক্ পরংব্ঙ্গই অদ্থিভীয় কারণ বলিয়া! উপদিষ্ট হইয়াছেন, 
দেরপ আন্তান্ঠ বেদাকেও সেই ব্রদ্ধেরই জগতকারণতার উপদেশ 
গাছে, অর্থাৎ "সাং জানমনস্তং আঙ্গ” এই শ্রতিতে জানশত্ধ দ্বারা 



৩১৬ ৭ বেদাস্তদর্শনমূ। [ ৪র্থ, পাদঃ। 

ভৃত্ববচনেন চেতনং ব্রঙ্গণযরূপয়দপরপ্রযেজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমন্রবীং। 

তদ্ধিষয়েটণব পরেণায্মশকেন শরীরাদিকোশপরষ্পরয়। চাস্তরনুগ্রবেশনেন 

সর্কেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ বহু গ্তাং গ্রজায়েয়েতি চাযব্ষযের 

বছভবনাশংসনেন স্থঙ্্যমানানাং বিকারাণাং অষ্টরভেদমতাষত তথে 
“দং অর্বমস্জত হদিদং কিঞ্চনেতি” সমস্তজগৎস্থষটিনির্দেশেন রা 

জট্টেরস্বিতীষং আক্টারমাচষ্টে তর যল্পক্ষণং ব্রক্গ কারণত্বেন বিজ্ঞাতং ভর, 

্গণমেবান্তত্রাপি বিজ্রায়তে। “সদেব সোম্যেদমগ্র আমীৎ একমেবা, 

দ্বিতীয়ম্ তটৈক্ষ বহু ন্তাং প্রজাষেষেতি” "তত্বেজোইস্থদতেঠি" তথা 

“আমু! বা ইদমেক এবাগ্র আসীরান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ ন এক্ষত লোকান 

ক্জা ইতি চ এবং জাতীয়কন্ত কারণস্বরূপনিরূপণপরশ্ত বাকাজাতগত 

গুতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাং। কার্ধবিষয়ন্ধ বিগানং দৃগ্ততে কচিদাকাশা- 

দিক! স্যঙিঃ কচিত্েল আঁদকেত্যেবং'জাতীয়কম্। ন চ কার্য্যবিষয়েণ 
আপ পচ পপ পপি পাপী কি পিপি পিস আপ পা পল পাপা শা পিপল পি ৭ 

এবং অপর বিষয় দ্বারা কামনা বচনে ব্রঙ্ছেতে চেতন নিকপণ কাত 

অপর গ্রয়োজাহরূপে ঈশ্বরকে জগং কারণ বলিয়াছেন। আর তা 

বয়ী ভৃত পরমাব্মশবঘ্বার। শরীরাদি পরম্পরায় অস্তরানুগ্রধেশ দার 

তিনিই যে আমাদিগের সকলের গ্রত্যগাষ্মা তাহ! নিশ্চয় হইয়াছে। 

“বহক্কাং গ্রনায়ের” এই শ্রুতিতে আযসবিষয়ে অনেকের উংপনিকথন 

দ্বারা স্জ্যমান বিকারী পদার্থের স্থষ্কর্ত(র অভেদ কথিত হইয়াছে, এই 

গ্রাকার “গধেদং সর্বামশ্জত যদিদং কিন” এই করুতিতে মমন্ত জগৎ 

সঈন নিদ্দেশ দ্বারা সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় স্থষ্টিকর্ঠা বিয়া 

কহিয়ছেন) তবে এইক্ষণ যেরূপ লক্ষণাত্রান্ত ব্রঙ্মকে কারণনূগে জানা 

যাইতেছে) অন্তর লেইজূপ লক্গণান্বিত জানা যায়। যেহেতু "পূর্ে 

সংস্থকপ পরমাগ্থাই ছিলেন, তিনিই অন্বিতীয় জগংক€া, ভাহাকেই 

দর্শন করিবে" আর দেই তেজই "কৃতি করিয়াছে" এবং কেবল ছায়া 

ূর্সে ছিলেন, শান্ত কিছুই ছিল না, তিনিই লোক সকল হট করি 

ছেন" এইরূপ বহু বহু ক্রতিতেই ব্রদ্ধ কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে! 

পরন্জ কাধ্যবিষয়ে মিনা দেখা যায়) কখন গাফাপাদি ক্রি, কখন বাঠে 
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বিগানেন কারণমপি তরঙ্গ মর্ন্বেদাগ্েঘবিশীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং 

বিতুমর্্তীতি শক্যতে বজুং অতিগ্রনঙ্গাৎ| সমাধান্ততি চাচার্যযঃ কার্ধা- 

বিধাং বিগানং ন বিয়দশ্রুতে রিত্যারভ্য। ভবেদপি কার্যাস্ত বিগীতবাং 

গ্রতিগাদ্যমানত্বাৎ ন হুয়ং সট্যা্দিগ্রপঞ্ঃ গ্রতিপিপাদগ়িযিহ্ঃ। নহি 

তংগ্রতিবগ্ধঃ কশ্চিং পুরুষার্থে! দৃগ্ততে শ্রয়তে বা ন চ কল্পরিতুং 

একাতে। উপক্রমোপদংহারাভ্যাং তত্র ভন ্রঙ্ষাবিষয়ৈর্বাক্যৈঃ াকমেক- 

স্বাক্যতায়া গম্যমানত্বাং । দর্শয়তি চ স্ঙ্যাদি গ্রপঞ্চগ্ত ব্রদ্গ্রতিপতা- 

 ধ্তাং 'অধেন সৌমা গুলে নাগোমুলমহ্িচ্ছডিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমুল- 

নিস তেকজমা সোম গুঙ্গেন সম্মুমন্ধিচ্ছেতি। মুদাদিদুষ্টান্তৈন্চ কাধ্যন্ত 

কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্যাদি গ্রপঞ্চ; শ্রাবাত ইতি গম্যতে। তথা চ 

শ্ায়বিদো বস্তি মুযোহবিক্ফুলিঙ্গাদৈঃ স্তির্যা চোদিতাইনথ|। উপায়ঃ 

গোইবতারায় নান্তি ভেদঃ কথপন॥ ইতি। ব্রহ্গগ্রতিপন্ডিসহদ্ধং তু ফলং 
সপ টারিডিটিডি টিটি জড়ো 

ঝা সৃষ্ট, এইরূপে নান! গ্লকার মত ভেদ হেতু নিন্দার বিষয় বটে। 

দিক্ধকাাবিষয়ে নিন্দা গাকিলেও ব্রক্গই কারণ, ইহ! সর্ববেদান্তেই গ্রতি- 

গাদিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় ল1। 

ভাগহইলে অতিগ্রসঙ্গ হইয়া উঠে। স্বয়ং আঁচার্য্যই কার্য্যবিষয়ক 

নিদার সমাধান করিতেছেন। কার্ধোর যে শিল্না গ্রতিপাদামান হয় ন! 

এবং সৃষ্টি প্রভৃতির ও বিস্তার গ্রতিপাদিত হয়ন!ই, আর কোন পুরুধা- 

কে সর প্রতিবন্ধক, তাহাও শ্রুত বা দুষ্ট হইতেছে না এবং কল্পনাও 

করা যায় লা। বাস্তবিক উপক্রম উপনংহাব দ্বারাই সেই দেই সকলে 

বঙ্বিষক বাকা দ্বারা একবাকাতার সহিত জান! যুয়। আর ইহাও 

পন করিতেছেন ঘে, স্টযদিগ্রপঞ্চই ব্দ্মবিজানের কারণ। পঅগ্পেন 

দম শুলেনাপোমল মান্বচ্ছত্তিং মৌমা পুঙগেন তেজো মৃূলমন্থিচ্ছ, তৈজস! 
গান শুঙ্গেন সমূলমদ্ি্ছ" ইত্যাদি ক্রতিতে কৃষ্্যাদি দৃষ্টান্থ ঘ্বায়াই 
টারণের সহিত কার্ষোের আঅভেদ কথনার্থই হ্ষ্্যাদি প্রপঞ্চ আরক্ধ 

টিতেছে, ইহাই জানা যায়। সম্তরীদায়বাদীরা বলেন থে, মৃত্তিকা, লৌহ 
বি্ষলিগাছি দ্বারা যে কি কণিত হইয়াছে) তাহাও ত্রদ্ধবিজঞানের 
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সমাকর্ধাত ॥ ১৫॥ 
শিট 

অয়তে ক্বর্গনিদাপ্পোতি পরং" পতয়তি শোকমাত্মবিৎ* “তমেব বিদিতব 

কতিমৃত্ুমেতি" ইতি চ গ্রত্যক্ষাবগমং চেদং ফলং"ততবমসি”ইতাসংমার্যা, 
স্বগ্রতিপতৌ সত্যাং সংপার্ধযা ঘন্বব্যাবৃত্বেঃ । যৎ পুনঃ কারণরিযয় 

বিগানং দর্শিতং “অসম! ইদমগ্র গাসীৎ” ইত্যাদি তৎ পরিহর্তবাদ। 
অত্রোচাতে | ১৪॥ 

অসঘ। ইদমগ্র আপীদিতি নাতাসন্নিরাত্মকং কারণত্েন শ্রাবাতে। 

যতোইনগ্নেব নদ ভবত্যসত ব্রদ্গেতি বেদ চেদন্তি ব্রন্মেতি চেদ্দেদ সন্তমেনং 

ততো! বিছুরিত্যনন্বাদাপবাদেনাস্তিতলক্ষণং ব্রদ্ধারময়াদিকোশপরষ্পরয় 

প্রত্যগাত্মানং নিধাধ্য "সোইকাময়তেতি" তমেব গ্রক্কৃতং মা কৃষ্য সগ্র- 

পঞ্চাং হৃঠরিং তন্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যমিতযা০ক্ষত* ইতি চোগসংা 

পপ পাপা পালিশ পাশ 

নিমিত্ব জানিবে। অতএব কোনকপ ভেদ ন।ই। আর ব্রদ্ধজান নিবধধন 

ফলশ্রুতিও আছে, অর্থাং ব্রহ্ষজ্ঞানী বাক্তি পরত্রদ্ধকে লাভ করে, যাহার 

আম্মজ্ঞান হইয়াছে, সে শোঁক হইতে পরিত্রাণ পায় এবং সেই বঙ্গে 

জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিরুম করিতে পারে, ইত্যাদি শত 

বঙ্ষবৰিজানের ফল উত্ত আছে। আর উক্ত ফলও গ্রত্যক্ষ সিগ্ধ, যে 

প্তবমনি" ইত্যাদি শ্রতিতে ঘয্মার অসংসারিত্ব পরিজান হটে 

স'সারিত্বের বাবৃত্তি হয়, আর “অসন্ব। ইদমগ্র আনীৎ" ইত্যাদি শ্ররজি 

কারণ বিষয়ক নিল্ধা শ্রবণ আছে, এখন তাহার গরিহার হইল ॥ ১৪1 

“অমপ্ধা ঈদমগ্র আসীৎ" এই শ্রতিতে অসৎ মাত্ম(তগ্ন কাবণ বা 

কত হয় না)কারণ যাহ অসৎতাহার বিদ্যমানতা সন্ভবেন।। যদি বর 

জানিতে পারে, তাহ! হইলে সতন্বরূপেই তাহার পরিজ্ঞান হইয়া থাবে। 

এইকগে আসন্বাদের অপবাদ বারা সংগ্থরূপ ত্রঙ্ছের অগ্লময়াদি বেন 

পরম্পরায় প্রত্যগার্জার নির্ধারন করিয়। "সোইকাময়ত"এই শ্রতিতে 

রক্ত মংস্ববূপ বর্নকে সমাকর্ষনপূর্বক তাহাহইতেই গ্রপঞ্ জগ 
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'্দপ্যেষ গ্লোকো ভবতি" ইতি তশ্মিেব গকৃতেইর্থে শ্লোক মিমমুদা- 

হরতা "সদ্ধ| ইদমগ্র আদীদিতি।” যাদদি ত্বসগ্গিরাম্মকমশ্মিন্ প্লোকেংভি- 
প্রেযর়েত ততোইন্তসমাকর্ষণেতগ্গ্তোদাহরণাদনন্বদ্ধং বাক্যমাপদ্যেত। 

শ্বানীমনূপব্যারুতবস্তবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্ঃ প্রদিদ্ধ ইতি তদ্যাকরণা- 

ভাবাপেক্ষযা প্রা ধৎপত্েঃ সদেব ব্দ্ধাদদিবাসীদিতৃপচধ্যতে । এটষবাঁপ- 
দেবেদমণ্র আসীদত্যতাগি যোজনা “তৎ সদ্বাসীদিতি” সমাকর্ষণাৎ। 
কত্যপ্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ সদামীদ্িতি কিং সমাকৃষ্যেত। "্তদ্ধৈক 

আহরসদেবেদমগ্র আলী" দিত্যত্রাপি ন শ্রত্যন্তরাতিগ্রায়েণায়মে কী- 

ঘমতোপন্তাসঃ ক্রিয়ায়ামিব বস্তনি বিকল্পন্তানস্তবাৎ। তম্মাৎশ্রুতি. 

পরিগৃহীতমৎপক্ষদা ঢ্্যাট্যবায়ং মন্দমতিপরিকন্নিতস্তাসপক্ষন্ো পন্তাস্ত 

নিরাম ইতি ত্রষ্টব্যম্। "তদ্ধেদং তর্'বা।কৃতমাদী” দিত্যত্রাপি ন নির- 
পশলা 

শ্রবণ করাইয়া "তাহাই মং” এইবপ গ্রমাণীকৃত হইয়াছে, পরে উক্ত- 

রূগে উপমংহার করিয়] ''তদপো্োষ গ্লোকা ভবতি”? এই শ্রুতিতে উক্ত- 

রূগগ্রন্কৃতার্থে প্লোক উদাহরণ করিয়াছেন যে, অসংই পূর্বে ছিল, যদি 
এই প্লোকে অদৎ নিরাকরণই অভিপ্রেত হয়) তাহাহইলে অন্ত সমা কর্ষণে 

অন্তের উদাহরণ হেতু অদবস্ধ বাক্যাপত্তি হয়, অতএব জান! যায় যে, 

সংশব প্রায়ই নামরূপ ত্বার বাক্ত বস্ততেই প্রসিদ্ধ আঁছে। এইরূপে 

ব্য্তীবরণা্ভাবাপেক্ষয়াই “উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র সংশ্বরূপ” ব্রদ্ধই 
অমংস্বরূপে ছিলেন, ইত্যাদি উপচার হয়। এই স্থলে অসংই পূর্বে 
ছিল, এইরূপ যোজন। হয়, যেহেতু “সেই সৎ ছিল” এইবূপে সমাকর্ষণ 

হইয়াছে। অসৎ শবে অত্যন্তাভব স্বীকার করিলে “সেই সৎ ছিল” এই 

রূপে কি সমাকর্ষণ কর্ষণ কর যায়। ইহাতে কেহ কেঁছ বলেন) “অসংই 

পূর্বে ছিল” এই স্থলে ক্রত্যন্তরের 'অভিগ্রায়ে এই এক মতোগন্তাস 
হইয়াছে। কারণ ক্িয়ারন্তায় বন্ততে বিফলেপর অসম্তব আছে। 
মতএব শ্রতি পরিগৃহীত অসৎপক্ষ দৃঢ়তা সম্পাদনার্ঘই মন্দবুদ্ধি পরি- 
কমলিত অসংপক্ষোপন্তাসের নিবৃত্তি হইয়াছে । «এই জগৎ অব্যক্ত ছিল” 
এই স্থলে নিত জগতের ব্যন্তীকরণ কথিত হয় না। কারণ তিনিই এই 

পিসি পাপা পাশ পাপী 



৩২০ বেদান্তদর্শনমূ। [ ৪র্থ পাদঃ। 

ধাক্ষত্ত অগতো| ব্যাবরণং কখাতে। “ম এষ ইহ গ্রবিষ্ট আনথাগ্রেত্' 

ইত্যধ্যক্ষন্ত ব্যকৃতকর্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ নিরধ্াঙ্গে ব্যাকণা- 

ভাপগমে হৃনন্তরেণ প্রক্কতাবপন্ধিনা ম ইত্যনেন সর্ধনায়া কঃ কাণ্যাব 

গ্রবেশিত্বেন দমাকৃষাতে | চেতনন্ত চায়মায়নঃ শরীরে ইমু প্রবেশ: শা 

অনু গ্বিষ্টন্ত চেতনত্বশ্রবধাৎ “পশ্তংস্চক্ষুঃ শৃণন্ শ্রোত্রং মন্থানো মনঃ, 

ইতি। অপি চ যারৃশমিদমদ্যত্বে নামনূণাভাং ব্যাক্রিযমাণং অগং 

নাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে এবমাঁদিসর্ণেইপীতি গম্যতে দৃষ্টবিপরীতকল্ননা মুগ, 

পত্বেঃ। শ্রত্যন্তরমপায "নেন জীবেনা্মনান্থপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকববা- 

নীতি” সাধ্যক্ষামেব জগতে। ব্যাক্রিয়াং দর্শমতি। ব্যাক্রিয়ত ইভ্যপি বর্ম 

কর্তরি লকারঃ মত্যেব পরমেশ্বরে কর্তরি মৌকর্ধ্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টবাঃ় | যথা 
টিচার রা ররর তসীরিতে জেরিন 

স্থলে জগতকর্তার ব্যক্জীভূত কার্য অনুপ্রবেশ দ্বারা সমাকর্ষ আছে। 

পরন্ত কর্থা ব্যতিরেকেই জগতের ব্যক্তীকয়ণ হয়) ইহা ম্বীকার করি 

প্রকৃতারল্বীরা “মঃ,১ এই সর্বনাম পদদ্বারা কার্ষো অনু গ্রবেশিরূগে 

কহাঁকে সমাকর্ষণ কর! যায়। বাস্তবিক চেতন আম্মারই অনু গ্রবেশ শ্রত 

হয়, যেহেতু অনু্রবিষ্টেরই চেনত্ব শ্রবণ আছে, শ্রতিতে উক্ত মাছে 

যে, যে দর্শন করে, তাহাই চক্ষু) থে এবণ করে) তাহাই কর্ণ এবং যে মনন 

করে তাহাই মন), আর যেরূপে এই জগত নামনধূপ দ্বারা বান্ত হা) 

তাহাতেও সবর্ভক জগতের ব্যক্তীকরণ জান। যায়, আঁ কৃটিতেও 

এইরূপ জান! যায়। যেহেতু দৃষ্ট বিষয়ে বিপরীত কল্পনা কর! উচিত হা 

না। আর “এই জীবই অনুপ্রবেশ করিয়। নামরূপ দ্বারা জগং বাজ 

করে” এইরূপ অন্তান্ত শতিতেও কোন কর্ডাই যে জগংকে থও 

করিয়াছেন, ইহাই'জানা যায় । বিশেয়তঃ পরমেশ্বরে কর্তৃত,কীকার ক 

লেই "ব্যাক্রিয়তে' এই পদে কর্ণ কর্মৃবাচ্যে গ্রত্যয় হইতে গারে। যে 

“কেদার শ্বয়ংই ছিগ হয়। এই স্থলে পূর্ণ কেদার যদি ছেদ করা বিঃ 

বিদ্যমান থাকে) তাহাহইলেই উক্তরূপ বাক্য হইতে পারে, মই 

পরমেস্বরের কর্তৃত্ব সত্তেই “থ্যাক্রিয়তে” এই পদে কর্ণ কর্তৃবাচ্যতা হা 

অথবা ব্যাক্রিয়তে এই পদে কর্মবাগ্যই প্রত্যয় হইয়াছে) কি€ রথ 
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জগদাচিতবা ॥ ১৬ ॥ 

এটিতে নন 

নুতে কেদারঃ শ্বয়মেবেতি সত্যোব পূর্ণকে লবিতরি। যথা টাজিসলা 

লকারঃ অর্থাক্ষিপ্তং কত্র স্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যং ধথ! গমাতে গ্রাম ইত্তি /১৫। 

_.. কৌধীতকিব্রাঙ্গণে বালাকাজাতশক্রদন্ধাদে অয়তে “যে! বৈ বাণাকে 

এতেযাং পুরুষাণাং কর্থ। যন্ত বৈতৎ কর্ম সবৈ বেদ্দিতব্য£* ইতি। 

তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদ্দিশ্ততে উত মুখাঃ গ্রাণ উতত 

পরমায্জেতি বিষয়ঃ কিং তাবৎ প্রীপ্তং গ্রাণ ইতি কুতঃ 'যন্ত বৈতৎ 

কর্মেতিঃ শ্রবণাৎ পরিল্পন্দলক্ষণন্ত চ কর্্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাং বাক্য- 

শেষে চাথাম্মিন প্রাণ এটৈকধা ভবতীতি, প্রাণশবশ্রবণাৎ গ্রাণ- 

শবন্ত চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ যে চৈতে পুরন্তাদ্বালাকিনাদিত্যে 

টি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষ! নির্দিষ্টাঃ তেষামপি ভবতি 
স্পাস্পাটা শী পা শী পিপাসা পাপ 

বোধে অন্ত কর্ত! স্বীকার করিতে হয় । যেমন “গ্রামোগম্যতে” এইস্কলে 

মাঙ্গাং কর্ুপদের উল্লেখ না থাকিলেও কোন কর্তা অন্থহৃত হয়, সেইরূপ 
“ব্যাক্রিযতে,'এই স্থলেও কর্তার অনুমান হইয়া থাকে ॥ ১৫। 

কৌষীতকি-বরহ্মণোপনিষদে বালাকি ও অজজাতশত্রসন্থাদে শ্রত আছে 

যে) অজাতশক্র বালা(িকে বলিয়াছিলেন, হে বালাকে! যিনি এই পুরুষ 

মকলের কর্তা এবং এই সকলই ফাহার কর্ণ, তাহাকে জানিবে। এইক্ষণ 

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই স্থলে কি জীবই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ হইতেছে, 
অথবাগ্ররণই এই উপর্েশের বিষয়, কিন্! পরমাত্মাকে জানিবে, এইরূপ 

উপদেশ কোধীতকি ব্রাঙ্গণোক্ মন্তরর্থ? এইঙ্ষণ গ্রাণই উক্ত উপদেশের 
ব্যয় বলিয়া! বোধ হইতেছে, কারণ শ্রুতিতে যাহার 'এই কর্ণ, এইরূপ 
দত মাছে, আর পরিল্পন্দনরূপ বর্ম প্রাণের আশ্রয়, অর্থাৎ গ্রাণের পরি- 
গদনেই কর্ণ হয়। আর পূর্বোক্ত শ্রুতির বাক্যশেষে উক্ত আছে যে, এই 
গ্রাণেই দমকল একীভূত হয়) সুতরাং এই স্থলে গ্রাণশৰ শ্রবণহেতু, গ্রাথ- 

শবও মুখ্যগ্রাথে প্রসিদ্ধ, আর পুর্বে যে বালাকি "আদিত্যে পুরুষ এবং 

ঠন্্রতে পুরুষ" এইরূপে পুরুষ নির্দেশ করিয়াছেন) তাহাদিগেরও গ্রাণই 
৪১ 
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গ্রাণঃ কর্তা গ্রাণাবস্থীবিশেষত্বাদাদিদেবতাযন1ং কতদ একে দেব 

ইতি। প্রাণ ইতি সব্রদ্গেত্যাচক্ষতে ইতি শ্রত্যন্তরগ্রসিদ্ধেঃ জীবে! ব 
গায়মিহ বেদিতবাতয়োপদিশ্ততে তশ্তাপি ধর্্মাধর্লক্ষণং কর্দ শকাতে 

শ্রাবসিডং যন্ত বৈতৎ কর্ধেতি সোহপি ভোকুত্বাস্তোগোপকরণভূতানাযে, 

তেষাং গুরুষাণাং কর্তোপগদাতে বাক্শেষে চ জীবলিঙ্গমবগম্যতে। যং. 

কারণং বেদিতব্যতয়োগন্তস্ন্ পুরুষাণাং করত ্বেদনায়োপেতং বানাকিং 

প্রতিবুবোধয়িযুরজাতশক্রঃ হপূং পুরুষমা মঞ্যামন্ত্রণশন্দাশ্রবণাৎ গ্রাণাদী- 

নামতোকজত্বং গ্রতিবোধা যষ্টিঘাতোখাপনাৎ প্রাণাদিবাতিরিকং জীব 

ভোক্তারং প্রতিবোধযতি । তথ! পরন্তাদপি জীবলিগমবগমাতে। তদযথ 

প্রেঠী শ্বৈতৃ উক্ধে যথাবাস্বা: শ্রেষ্টিনং তুর্স্ত্যেবমেটত্য গ্রঞ্জাকৈততরায, 
ভিভূঙকে এবমেবৈতে আয্মান এতমায্মানং ভুরন্তি। ইতি গ্রাগড্বাঃ 

০৮০০০ শশী পিপিপি ও পিতা পস্পীিশিশ পাপন পীপীপাপিশী ৩22 সপ পাশ পি পাস ক৮৯ লাশ ৮ 

কর্ত। হইতেছেন। প্রাণের অবিশেষত্ব গ্রযুক্ত মাদিত্যাদি দেবতাদিগের 

মধ্যে গ্লাণ কোন দেবতা 1 এই প্রশ্নে বরঙ্গই সেই দেবা" এইরূপ কথিত 

জাঁছে, এইকপ ্রত্যন্তরে গ্রপিদ্ধ আছে। অতএব প্র।ণই জানিবে। ইহাই 

পূর্বক উপদেশের বিষয় বলিয়। জান। যাইচেছে। আর জীবরেই, 

জানিবে) ইহাও পূর্রবোজ উপদেশের বিষয় হইতে পারে) যেহেতু জীবের€ 

ধর্মাধর্দন্ূপ কর্ম আছে, ইহাও বল] যায়। পরস্ধ যাহার কর্দু আছে 

তোত্ৃত প্রযুক্ত তাহাই ভোগোপকরণ ভুত পুরুষের করা বিয়া উপণ! 

হইতেছে এবং পূর্মো্জ ্রতির বাকাশেষেও জীবই কর্তা ইহা জানা 

যায়, অর্থাৎ যিনি,জাতব্যর্ূপে উপন্তত্ত এবং পুরুষের কর্তা, তাহারই গর 

জান বিধেয, ইহাই বাকিকে পরিজ্ঞাপিত করিবেন, এই অভিএরঃ 

জাজাতপক্র কোনহৃর ব্যক্তিকে দন্োধন করিলেন, যখন সেই সুপারি 

সেই স্থোধন বাক্য শুনিতে পাইল না তখনই গ্রাণাদির যে ভোগ 

নাই, ভাহ! বুঝা ইয়া এবং যষট্বার! গ্রহার করিতে উদ্যত হইণেওমে রী 

হইল না, ইহ! দর্শাইয গ্রাণাদির অতিরিজ যে ভোগকর্চা আছে। ৪৫ 

জানাইলেন। এইরূপ পরেও জীবই বর্তা, ইহ! প্রতিপা দিত আছে, ূ 

প্রেটি স্বৈভূতেক্ত যথা ব| সন্বাঃ শেটিনং ভূপধত্ত্েবমেটতয। গা 



৪র্থ পাঁদঃ |] . গ্রাথমোহধ্যায়ঃ | ৩২৩ 
দীবষ্ভোপগনং গ্াণশববত্বম্। তশ্মাজ্জী বমুখ্য প্র।ণয়োরস্টতর ইহ গ্রহ্ণীয়ে- 
ন পরমেশ্বরঃ ত্িঙ্গানবগমাদিতি এবং প্রাথে জরমঃ। পরমেশ্বর এবাক- 
(মতেষাং পুকুষাণাং কর্তা স্তাৎ উপক্রমসামর্থাৎ ইহ হি বালাকিরজান্ত- 

পন! সহ ব্রহ্ম তে গ্রত্রবাণি ইতি সম্বদ্দিতুমুপচক্রমে স চ কতিচিদা- 
দিত্্াদ্যাধিকরণান্ পুরুষান্ মুখ্য বন্ধ দৃষ্টিভাঁজ উক্ত তৃষ্ণীং বনুৰ তমজাত 

শন্রমূধা বৈ খলু ম! সম্গদিষ্ঠ] ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রঙ্গবাদিতয়াপোদা 
তৎকর্তারমন্তং বেদিতবাতয়োপচিক্ষেপ। যদি দোহপ্যমুখ্যব্্দৃষ্টিভাক্ 
্াদুপক্রমে! বাধোত তন্মাথ পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুম্ৃতি | .কর্ুহৈ- 

তেযাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্তন্ত স্বাতগ্জ্রেণাবকল্পতে । যন্ত বৈতং 
০ পাপক্পপপপাপপাপপিস্পীপাপিপীসপপপ শত পপি শি শশী পা পে ৮7 শি ীশ্ীটী শি এ ই তন লাভ স্পা 

তুঙ্কে এবমেবাম্মান এতমাত্মানং হৃপ্ন্তি” ইত্যাদি কৌষীতকি ব্রাঙ্গণীয় 
শ্রতিতে জীবই প্রাণের ভরণকর্তা বলিয়া জানা যায়, অতএব গ্রাণ- 

শ্বজীবেতেই উপপন্ন হইতেছে; মুতরাং প্রাণ ৪ জীব, এই দুইয়েব 

মধ্যে কোন একটিই পূর্বোক্ত উপাদেশের বিষয় বলিয়া গ্রহণ কর] 
যায়। পরমেশ্বরকে গ্রহণ করা যায় না, যেহেহু পরমেশ্বরলিগ্গক কোন 

অবগম নাই, অর্থাৎ পরমেশখরকে হেতু করিয়। কোন কার্ধাই সাধিত 

হয়না। এইন্ধপ পিদ্ধান্তে বলিতেছেন, পরমেশ্বরই এই সকল পুরুষের 

কর্ঠা, যেহেতু তাহারই উপক্রম দামর্থয আছে, অর্থাং বালাকি অঙ্জাত 
শর মহিত ব্রদ্মনিকূপণ আর্ক করিলেন, ৰালাকি অল্গাত শন্তকে বলিয়া", 

ছিলেন, আমি তোমাকে ব্রক্জ বলিতেছি, এই বলিয়| বালাকি কতিপয় 

আরিত্যাধিষিত পুরুষকে ব্র্গভাগীরূপে কীর্ভন করিয়া মৌনাবলঘ্ধন করি- 
পেন। অনন্তর অজাতশক্র বালাকিকে বলিলেন,তুমি মিথ্যা কথা আমাকে 
বলিও না, তুমি *্বরঙ্ধ বলিব” এইনপ প্রতিপ্রা কারয়া অমুখ্য ব্রচ্ধের 
ঈ্েধ করিয়! অন্তকে ব্রদ্গরূপে নির্দেশ করিতেছ এবং তাহাকেই 
জানতে হইবে, এইরূপ উপদেশ করিতেছ। এইক্ষণ ঘি অমুখ্য গ্রাণই 
অশষভাগী হইল, তাঁহাহইলে উপক্রমও বাধিত হয়, অতএব গর- 

রই কর্তা হইতেছেন । বাস্তবিক এ সকল আদিত্যগত পুরুষের বর্তৃ্ 
স্টবেনা, যেহেতু পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও সাতস্ত্য কর্পন। করা 
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কর্দেত্যপিনীয়ং পরিস্পন্দলক্ষণন্ত ধর্দীধর্শলক্ষস্ত বা কর্্মণো নির্দেশ 

তয়োরন্তরন্াঁপা প্রকৃত হা অসংশব্বিতত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাং হয়ং 

নির্দেশঃ এতেযাং পুক্রষাণাং কর্ডেত্যেব তেষাঁং নির্দিষ্ট-ত্বাৎ লিঙ্গবচন 

বিগানীচ্চ । নাঁপি পুরুষবিয়ন্ত করোত্যর্ঘন্ত ক্রিয়াফলন্ত বায়ং নির্দেশ: 

কর্তশফেটনব তয়োরুপান্তাৎ পরিশৈষাৎ প্রত্যক্ষমগিহিতং জগত সর্ব- 

নাঁমৈতচ্ছন্দেন নিদ্দিগ্ততে ক্রিয়ত ইতি চ তর্দেব জগত্কর্ম। নন 

জগদপ্য গ্রকৃতমসংশব্দিতঞ্ধ সত্যমেত২ তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে নাধা- 

রণেনার্থেন সঙ্গিধানেন স্নিহিতবস্তমাত্রস্তায়ং নির্দেশ ইতি গম্যতে ন 

বিশিষ্টন্ত কম্তচিৎ বিশেষদ্গিধানাভাবাৎ
। পূর্বাত্র ঈ জগদেকদেশভৃতানাং 

পুরুযাণাং বিশেষোপাদানাদব
িশেষি তং জগদেবেহৌপাদীয়

ত ইতি গম্যনধে 

এুতদুক্তং ভবতি য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূভান
াং কর্তা ধিয 

নেন বিশেষে যন্ত বা কলমের জগদবিশেধিতম্ কর্ম্েতি ৷ বাঁশন্দ এব" 

2৮ শপে 
পপি 

৮ এশীশটিতীি তি _ ১ লাশ পিপিপি 
শীট উিপাপিগ 

পপ পপপস্পসপপা
সপস্পপা পোপ 

যায় না। মার প্জন্যৈটব্তৎ কর্মী? এই স্থলে পরিষ্পন্দন লক্ষণ বা ঘা 

ধর্ম লক্ষণ কর্দের নির্দেশ হয়। যেহেতু জীব ৪ গ্রাণ ইহার্দিগের আত 

আপ্রন্কত এবং ইহা! পুকষের নির্দেশ নহে, পবন্ধ আদিত্যগত পুকষই 

এই নকল পুরুষের কর্তা) এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অথবা কবোত্যর্থের 

বিষয়ীভূত ক্রিয়া ফলের নির্দেশ হয় নাই। যেহেতু কর্ণবে সেই জী 

ও প্রাণই পাওয়া যাইতেছে এবং পরিশেষবশত প্রত্যক্ষ সন্নিহিত তং 

শবে নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহা করা যাঁ়' তাঁহাষ্ট কর্ম; সুতরাং জগংই 

কর্মশবে জানা যাইতেছে। যদিও অগ্রক্কত জগংই অসংশর্ষিতকূপে দহ 

হয়, তথাপি কোন বিশেষোগাদান না থাকিলে সাধারণ অর্থদ্বার মি 

ধানবশত সন্নিহিত বন্ত মাত্রেরই এই নির্দেশ হইতেছ
ে । বিশেষ মরিধান 

বশত কোন বিশিষ্ট পদার্থের নির্দেশ হুর না। পূর্বেও জগতের একদেশতৃ 

পুরুষের বিশেষ গ্রহণহেতু অবিশেধিত জগংই পাওয়া যাইতেছে, ছাঃ 

প্রতীয়মান হয়, আর ইহাঁও উক্ত আছে নে, ঘিনি এই জগতের একদেশ 

ভূত পুরুষের কর্তা, তাঁহার এই বিশেষণ দ্বারা কি হইতে পারে! ্া 

এই অবিশেধিত অগৎ যাহার কর্পা, তিনিই পরমেশ্বর । বাস্তবিক বারা 
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জীবমুখ্য গ্রাণলিঙ্গাম্নেতি চেততদ্বযাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥ 
পি সশিপী  পীি ১৯ ০ 

দশাবচ্ছি্ন কর্তৃত্ব ব্যাবৃত্তর্থঃ। যে বালাকিনা! ব্র্গত্বাভিমন্তাঃ পুরুষাঃ 

বীর্ঠিতান্তেষামবরঙ্গতখ্যাপনায় বিশোষোপারদদানং এবং ব্রাঙ্গণপরিব্রাজ- 

কযায়েনমাসান্তবিশেষাভাং জগতঃ বর্থ। বেদিতব্যতয়োপদ্িশ্বতে পর- 

(নখরশ্চ সর্বজগতঃ কর্তা সর্ববেদান্তেঘবধারিতঃ ॥ ১৬ ॥ 

অথ যছুক্তং বাঁক্যশেষগতাৎ জীবপিঙ্গাৎ মুখ্য প্র।ণলিঙ্গাচ্চ তয়োবে- 

বা্ঠরস্তেহ গ্রহণং ম্তাষ্যং ন পবমেশ্বরস্তেতি তৎপরিহর্তবাম। অত্রো- 

ঢাতে পরিহৃতং তন্োপাসাব্রৈবিধাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যে।গাদিতান্স। 

ভ্রিবিধং হাত্রোপাপনমেবং সতি প্রপজাত জীবোঁপাপলনং মুখ গ্রাণোপাঁনং 

(তি । ন চৈতত গ্যাধাং উপক্রমোপসংহারাভ্যাং জি ব্রঙ্গাবিষয়ত্বমস্ত বাক্য- 

সাবগমাতে । তরোপক্রমস্ত তাবৎ ব্রঙ্গাবিষয়ত্বং দর্শিতং। উপসংহার" 

সতাপি নিরতিশয়ফলশবণাং ব্রঙ্গবিষয়ত্বং দৃগ্ততেসর্ধান্ পাপ্রনোইপহত্যা 
১০ ৯ উহ ---- 4৭ ১ 4--১০০৪৯০-সজিভিল 52 ছল ও সিট আল. নটি পট 

কির যে সকল পুরুষ ব্র্মরূপে অভিমত হয়, তাহাঁদিগের অরঙ্গত্ব কথ- 

নার্ঘই বিশেযোপাদান করা যায়। অতএব জগৎকর্তাকেই জাঁনিবে, 

হাই উপদেশ হইতেছে এবং সর্ব বেদাস্তেই পরমেশ্বর জগতকর্তা বলিয়া 

অবধারিত হইয়াছে ॥ ১৬। 

পূর্দে যে উক্ত হইয়াছে, বাকাশেষবশত জীবলিগ্গহেতু ও মুখপ্রাণ- 
পিঙগপ্রযুক্ত জীব ও প্রাণ ইহাদিগের মধো কোন একটিব গ্রহণই ন্যাষা, 

[গরমেশ্ববের পরিগ্রহণ উচিত নহে, এইক্ষণ ইহার পরিহার করা কর্তব্য । 

হাতে বলিতেছেন । উপপানাঁর 'ৈবিধা স্ীকাঁৰ করিলে উহা পরিহৃত 
মনা, যেহেতু যদ্দি মুখাগ্রাণোপাঁসনা, জীবোপাপন] ও ব্রদ্ষোপাসনা। 

ইরপ ত্রিবিধ উপাসনা থাকে, তাহাহইলেই র্রিবিধোপাসনা স্বীকার 

'রাযায়। ইহা সাধ্য বলিয়া! বোঁধ হয় না, কারণ উপক্রম ও উপসংহার 

রাই পূর্বোক্ত বাক্যের ব্রঙ্গবিষয়ত্ব জানা যায়। ্টপক্রমের ব্রদ্মবিষয়ন 

্ঘেই দর্শিত হইয়াছে। আর উপসংহারেও নিরতিশয় ফলশ্রবণহেতু 

বিল দৃষ্ট হইত্তেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, যিনি সেই পরংব্্ধকে 
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অন্যার্থন্ত জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে।১৮। 
৮০ 2 শশশীশী শশী পীতশি শি শাশীশিশিপপীিপীশিশিস্পশীটকি টি ২ শীক্পীাটিতটিপিপিপীপিপিপিপপীীপিপিপাশীতি পিপিপি শিপ টিটি শি স্পা শা 

সর্বেষা৭। টা শ্রৈষ্ট্যং স্বরাজ্যমাধিপত্যং পর্যোরতি য এবং বেদ? 
ইড়ি। নন্বেবং সতি প্রতর্দনবাক্যনির্ণয়েটৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত ন 

নিরীয়তেণ্যন্যৈততং কর্েত্যস্ত ব্রক্মবিষয়য়ত্থেন তত্রানির্ধীরিতত্বাৎ তমা 

দত্র জীবমুখ্যপ্রাণশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমান| নিবর্ততে। প্রাণশবেইপি বধ 

বিষয়ে] দৃ্টঃ "গ্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ” ইত্যত্র জীবলিক্গ মপু[পক্তমোপ- 
মংসারয়োব্বিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ | ১৭ | 

অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবএ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্তাং বর 

গ্রধানং বেতি যতোইন্টার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মগ্রতিপন্ত্র্থং এদিন 
বাক্যে জৈমিনিরাঁচার্ষো মন্ততে কল্মাৎ গ্রশ্নব্যাথ্যানাভ্যাং প্রশন্তারং 

সুযুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে গ্রতিবোধিতে পুনঙজী- 

বব্যতিরিক্তবিষয়ে দৃগ্ঠতে "“কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোহশয়ি্ট ক ব] এত 
২ িশশাশীীিিশীপীশীশী শি শপশীিশীশিশাটীশীশিোশিটীশীটীটি টা টিন ৪ পিসি সপ লিন 

জানিতে পারেন, তিনি নকল পাপ বিনাশ করিয়া সর্বভূতের এ 

পরিজ্ঞানপূর্বক স্বর্গাধিপত্য লাভ করেন। এইরূপ হইলে গ্রতর্দন বাৰ্য 

নির্ণয় দ্বারা উহ। নিণীত হয়) কিন্তু তাহা হয় নাই। বাস্তবিক “যাহা 

এই কর্ম” এই স্থলেও ব্রহ্মবিষয়ত্ব রূপে নির্ঘীরিত হয় নাই, অতএব জীব 

ও মুখা প্রাণাশঞ্কা পুনর্ধার উৎপন্ন হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে। পরন্থ গ্রা 

শের ব্রন্গবিষসতব দুষ্ট হইয়াছে, যেহেতু পপ্রাণবন্ধনই মন" এই সণ 
জীবলিগক জ্ঞান উপক্রম ও উপদংহারের ত্রদ্মবিষয়তার অভোগি 
গ্রায়েই যুক্ত হয় ॥ ১৭। 

পক্ষান্তরে বণিতেছেন, উক্ত বাক্য জীবগ্রধানই হউক, বিনা 

প্রধানই হউক, কোন পক্ষেই বিবাদ দেখা যায় না। যেহেতু জৈর্ি 

আচাধ্য ব্রঙ্গপরিক্ঞানার্থই উদ্ত বাক্যের অন্তাররকল্পন! করেন, কারণ এ! 

ও ব্যাখযাত্বারাই উহ প্রতিপন্ন হইয়াছে । সেই প্রশ্ন এই স্যপ্ত ঝি 
গ্রবোধন দ্বারা গরাণাদিব্যতির্িক জীব প্রবোধিত হয়, তবে বি 

জীব ব্যতিরিক্ত বিষ দৃষ্ট হইতে পারে? কৌধীতকি বরা্গণে উদ গা 
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ভূৎকুত এতদাগাদিতি। গ্রতিবচনমপি "যদ স্পঃ স্বগ্ং ন কঞ্ধুন পশ্- 

তাথান্সিন গ্রাণ এটবকধা ভবতি” ইত্যাদি এতন্মাদায্মনঃ সর্বে গ্রাণ। 

যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে গ্রাণেভ্যো দেব দেবেভ্যো। লোক ইতি চ্বুযুপ্তি- 

বাঁলে চ পরেণ জীব একতাং গচ্ছতি পরল্মাচ্চ ব্রঙ্ধণঃ গ্রাণাদিকং জগ- 

জ্ঞায়ত ইতি বেদান্তমর্যযাদ]। তন্মাদযত্রাস্ত জীবন্ত নিঃসস্বোধ স্বচ্ছতারূপঃ 

দ্বাপঃ উপাঁধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তত্ুংশরগমাগমনং 

(পাইত্র পরমাত্মা। বেদিতব্যতয়। আবিত ইতি গম্যতে! অপি চৈবমেকে 

শখিনো বাঁজসনেয়িনোহশ্মিন্নেব বালাক্যজাতশক্রদন্বাদে ম্পস্টং বিজ্ঞান- 

ময়শবেণ জীবমায়ায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাম্মানমামনস্তি য এষ বিজ্ঞানময 

পুরুষ; ক বৈ তদভূৎ কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে গ্রতিবঠনেইপি "য এষো- 

ন্ত্দয় আকাশস্তম্মিন শেত” ইতি আকাশশবশ্চ পরমানম্নি প্রযুক্ত 
০ ২ 7 ১১শশটিশা শপ ৮ শ্াশীশীশ্ীশীী্ীশীশীশ ৮ পি শীস্পিস্পাপীাশাটাটাাািাাা টিটি চিনে 

শি 

যে,হে বালাকি এই পুরুষ কোন স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, কোথায় 

বা তিনি ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই পুরুষ আগমন করিয়া 

ছেন? ইহার প্রতিবাক্যে কৌধীতকি ব্রাঙ্গণে কথিত আছে যে, যখন 

ুপ্ত হইয়। কোন স্বপ্ন দর্শন করে না এবং এই প্রাণেই একীভূত হয়। এ 

কৌধীতকি ব্রাঙ্ধণে আর উক্ত আছে যে, এই আত্মা হইতেই গ্রাণ নকল 

যথাস্থানে গ্রতিষিত আছে, সেই প্রাণ হইতে দেব এবং দেব হইতে লোক 

যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরস্ত স্ুযুণ্তিকালে পরব্রঙ্গের সহিত জীব এঁক্য 

গ্রা্ধ হইয়! থাকে, আর পরক্রক্ম হইতেই প্রাণাদি জগং জন, ইহাই 

বেদান্তমত। অতএব যাহাতে এই জীবের নিঃমন্দিগ্ধ স্বচ্ছতাব্বপ স্বপ্ন হয়, 

আর এ স্বপ্ন উপাধিজনিত বিশেষ বিল্লান রহিতম্বূপ এবং তদ্দ,ংশরূপ 

যে আগমন, তাহাতেই সেই পরমাত্মীকে জানিবে) ইহা জানা যায়। আর 

কোন কোন শাবীরা বলেন, এই অজাতশক্র ও বাঁলাকি স্বাদে স্পষ্টরূপে 

বিজ্ঞানময় শবে জীব উল্লেখ করিয়। তদ্বযতিরিক্ত পরমায্মা শ্বীকাঁর করেন 

এবং "যিনি এই বিজানময় পুরুষ, তিনি কোথায় আছেন ও কোথা হইতে 

আগমন করেন" এই প্রশ্নে এবং গ্রতিবাক্যেই "যিনি এই হৃদয়াকাশে 

শয়ান আছেন* এইন্রপে আকাশশব পরমাত্মাতে প্রঘুক্ত হইয়াছে, আর 
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বাকাযান্যয়াৎ ॥ ১৯॥ 

দহরোহন্সিননস্তরাকাশ তি অত্র সর্ব এত আম্বানে! বুমচ্চরস্তীতি চৌগাধি, 

মতামাত্মনীমন্যতো৷ বুাচ্চরণমামনস্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনস্তীতি 

গমাতে। গ্রাণনিরাকরণস্তাঁপি স্থুপ্তপুরুষোথাপনেন গ্রাণাদিবাযতি, 

রিক্কোপদেশোইভ্যু্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

বৃহদারণাকে মৈত্রেয়াঙ্গণেইভিধীয়তে “ন বা অরে পত্যুঃ কাম 

ইত্ুপক্রম্য “ন বা অরে সর্ধন্ত কামায় সর্বং প্রিয়স্তবত্যাত্বনস্ত কামায 

সর্ধং গ্রিয়ং ভবতি “আম্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ ভৌতব্যে। মন্তব্য নিদিধা, 

সিতব্যে। মৈত্রেধ্যাম্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্য। বিজ্ঞানেনেদং 

সর্বং বিদিতং" ইতি। তাত্রৈতদ্বিচিকিৎস্ততে কিং বিজ্ঞানাটমমৈবায়ং দৃ'বা 

ত্বাদদিবপেণোপদিপ্ততে আহোম্বিং পরমানম্ধেতি । কুতঃ পুনরেষ! বিচি' 

কিস! প্রিয়সংস্চিতেনায্মনা! ভোক্কোপক্রমাদিজ্ঞানাক্জোপদেশ ইতি গ্রনি 

ভাতি তথাস্মবিজ্ঞানেন সর্বধিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাআ্সোপদেশ ইছি। 
শশা শািতিপিশীিিি তিশা শশী জাপান শি 

এই স্থলে সকল শাত্মাই উৎক্রমণ করেন, এইরূপে উপাধিমান্ অ 
দ্রিগের অন্যন্ধ উতক্রমণ স্বীকার করিয়া পরমাত্মাকেই কারণ বলিয়া 

কল্পন| করিয়া থাকেন, ইহা জানা যায়। গ্রাণনিরাকরণেই নুযুগুপুর- 

যের উত্বাপনদ্বার! গ্রাণ।দি ব্যতিরিক্ত আত্মার উপদেশ হয় ॥ ১৮॥ 

মৈত্রেযী ব্রাঙ্মণৌপনিষদে কথিত মাছে যে“নব! অরে পতাঃ কামায 

এই উপক্রমে “নকলের কামনার্থ দকলই প্রিয় হয় এবং আম্মার কান 

পূরণার্থ সকলই প্রিয় হয়” আর আম্মদর্শন করিবে, আম্মশ্রবণ করিব। 

আত্মমনন করিবে. এবং নিপিধ্যাপন করিবে, এইরূপে আত্মার দরদ 

শবণ, মনন্ ৪ বিজ্ঞান দ্বার| এই সকল বিদিত হয়| এইক্ষণ মা 

হইতেছে যে, এই স্কুলে কি বিজ্তানাস্মাই দ্ষ্টৰারূপে উপাদিষ্ট হইতে 

কিবা পরমী্মাই উক্ত শ্রুতিতে বিষয়ীভূত হইতেছে £ অর্থাং গং 
সংন্তচিত আত্মা হারা ভোক্তার উপক্রমহেতুবিজ্ঞানাত্মার উগণে 

জানা যাইতেছে । আর আন্মবিষ্ঞানন্বারীও সর্ববিজ্ঞানোগদেশ হ 
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কিং তাবৎ প্রাপ্তং ধিজ্ঞানায়োপদেশ ইতি। কম্মাৎ উপক্রমণ।মর্থ(ং | 
গতিলায়াপুত্রবিস্তাদিকং হি ভোগ্যতৃতং মর্বং জগদানমার্থতয়া প্রিয়ং ভব- 
তীতি প্রিয়সংস্থচিতং ভোক্তারমাঝ্ানমুপক্রম্যানস্তরমিদমাত্মনে! দর্শনাছ্য- 
গদিতমানং কন্থান্তস্তাত্বনঃ স্তাৎ। মধ্যেইপীদং মহভূতমনন্তমপারং [িজ্ঞান- 
ঘন এবৈতেভ্যো। ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্তেবান্থবিনশ্থতি ন গ্রেত্য সং্জা- 
তীতি গ্রক্কতটগুব মহতো। ভূতন্ত তরষটব্ন্ত ভৃতেভ্যঃ সমুখানং বিজ্ঞানায়- 
তাবে ক্রবন্ বিজ্ঞাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে 
কেন ধিজানীমাৎ” ইতি কর্ণবচনেন শবেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্নমেবে- 
হোগদিটং দর্শয়তি তশ্মাদাম্মবিজ্ঞানেন সর্বঝবিজ্ঞানবচনং ভোক্তর্থাং 
ভোগাজাতল্ৌপচাবিকং দ্রষ্টব্ামিতি এবং গ্রাপ্রে ক্রম পরমায্মোপদেশ 
এব”: কথ্াৎ বাক্যা্য়াৎ। বাকাং হীদং পৌর্কাপর্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমা- 

গবযাস্থার উপদেশ হয়। ইহাতে যদি বলি, বিজ্ঞানাস্মারই উপদেশ প্রাপ্ত 
হা যাইতেছে, যেহেতু বিজ্ঞানায়ার উপদেশেই উপক্রমপামর্য আছে। 
পি জায়া, পুত্র ও বিস্তাদি ভোগ্য বস্তু, এই মকলই আপন প্রয়ো- 
ঈন দাধনকরে বলিয়াই প্রিয় হইতেছে, এই নিমিত্তই আম্মাকে প্রিয়. 
ধংহচিত বলা যায় এবং সেই ভোক্ত! আম্মাকে উপক্রম করিয়। কোন্ অন্য 
নায়ার দর্শনাদি দ্বার! উপদেশ হইতে পারে? আর এই অপার অনন্ত 
হিইতগকল এই বিজ্ঞানায়া। হইতে সমুখিত হইক্জা তাহাতেই বিনাশ গার এবং গরকালেও মংদ্রান্তর নাই। অতএব প্রক্কত মহাভূতই দ্রব্য 
এবং তাহাই বিজ্ঞানাত্মভাবে স্্ত হইতে সমুখিত হয়, ইহা বলিয়া! বিজ্ঞা- ায়াই দর্টবা, ইহ! প্রদর্শন করিতেছেন। আর “বিজ্ঞানাখ্াকে কোন জগ জানা যায়” এই কর্তবচনপবদ্ধারা উপদংহার করত বিজ্ানাকাই 
হইস্থলে উপনিষ্ট, ই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব আম্মবিজ্ঞানদ্বার।ই িবিজ্ঞানবচন জানা যায়, যেহেতু ভোক্তার নিমিত্ত ভোগ্যবস্ত মকলের 
পচারিক ষ্টব্যত্ব হইতেছে, ইহাতে বলা! যায় যে, পূর্বশ্রতিতে পরমাঁ- [রই উপদেশ হইয়াছে, যেহেতু এইরূপেই বাক্যাম্বয হইয় থাকে। সত পুর্নাগর ভাঁবে দৃশ্তমান পরমাত্মাই এই স্থলে দত, ইহ ৪২ ০ 
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আনং গ্রতান্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে কথামতি তদুপপাদ্যতে 'হমৃতত্বস্ত তু নাশ 

বিস্বেন” ইতি যাঁঞ্বন্ধযাদুপশ্রুত্য “যেনাহং নামৃত। সাং বিমন্তেন কুধ্যাং 

যদেব ভগবান বেদ তদের মে জিত ইতি অমুন্ত্বমাশংসনায়ৈ মৈত্রেট্য 

যাক্জবধ্য আাঞ্জবিক্কীনমুপদিশতি ন টান্তত্র গরমা গবিজ্জানাদমুন্তহমন্থা 

শ্ুতিশ্থতিবদা বদস্তি | তথা শাগ্রবিজ্ঞামেন সর্ববিজ্ঞানযুচ্যগানং শান 

পরগকারণবিদ্ঞানানুখামবকজতে ন টৈতদৌপচাবিকমাএয়িতুমূ শকা। 

বংকারণমা ্াবজ্ঞানেন মর্বাব্জানং গ্রাতজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রস্থেন তাদনো 

গপাদয়তি “ক্রন্ধ তং পরাদাদ্যাইন্ঠত্রাযঘনে। বর্গ বেদ ইত্যা'দন। যো হি 

বঙ্গক্ষত্রারদকং জগদাম্মনোইগ্তর স্বাতন্বোণ লন্ধমন্ভাবং পশ্যতি ত" থা, 

দর্শিনং তাদের মিথ্যাদৃষ্ং ব্রগ্গরদিকং জগৎ পরাকবোতি ইহি হেল 

দষ্টিমগোদোদং সর্বং যদযমাম্পেতি নলন্ত বস্গাভন্যাআাব্যতিবেরমৰ 

হইতেছে, তবে কিন্নগে উহা! উপপন্ন হইছে পারে? আব চিন্তার 

মোগ্ষের আশা নাই” যাজ্বন্ধেব নিকট এইবগ শুনিয়া “আমি কোন 

রূগেই মোক্ষ পাইতেছি না) অতএব সেই বিস্তদ্বারা কি কবিব। 

ভগব্ন। আপনি এবিবয়ে বাহা জনেন, তাহাই উপদেশ ককন' 

+মত্রেরী এইরূপ বলিলে যাঞ্বন্থ্য মোক্ষাকাজ্িণী মৈত্রেয়ীকে আম্মবিজ্ঞান 

উপদেশ করেন। বাস্তবিক আাম্সতব্ববিজ্ঞান ব্যতিরেফে মোক্ষ হয় না, 

ইহাই অতিবিৎ পণ্ডিতের! বলিয়। থাকেন, আর আও্মবিদ্রানেই দর্ম 

বিজ্ঞান হয়, কখনও পরমকারণ ব্যতিরেকে মুখ্য কল্পনা করা যায 

এবং ইহ| যে উপঢারিক, তাহাও বলা যাক না, যে কারণে আরবি? 

দ্বার! সর্ধবিজ্ঞান হয়, তাহ গ্রতিজ্ঞার অনন্তর গ্রন্থে উপপাদন করিবেন। 

আর "ব্রহ্ম তং পরাঁদাদযা অন্থত্রান্খন। বর্গ বেদ" ইত্যাদি এরি 

গ্রতপাদিত হইতেছে যে, ধাহরা ত্রাহ্মণক্ষত্িয়াদি জগত্ত্রঙ্গ ব্যতধেবে 

স্বতগ্রৰপে লব্ধ গ্রতিষ্ঠ অ।ছে, এইবপ জ্ঞান করেন, তাহারা মিথাননী 

এবং লেই মিথ্যাদরশাকে ও দিথ্যানৃষ্ট কষতরিয়বরাঙ্গণাদি আগ নি 

করিতেছেন, এইরূপে ভেদৃষ্টি নিবারণ করিয়া এই জগৎই ব্রণ? এ 

রূপে সকল বস্ধরই আন্মব্যতিরেকতা বারণ বরিয়াছেন। গেম ্ 
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গ্রতিজ্ঞানিদ্ধেলিঙ্গমাশ্ারথাঃ ॥ ২০ ॥ 

_ শী ছি ্ - 

ভারয়তি। ছুন্দভ্যাদিদৃষ্টান্তৈন্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রটয়তি। “অন্ত 

মহত ভূতন্ত নি:খ্বদিতমে তদৃথেদঃ” ইত্যাদিনা চ গ্রকৃতন্তাঞ্জনো শাম, 

বূগকর্ধপ্রগঞধকারণতাং ব্যাঁচক্ষাণঃ পরমাম্মানমেবৈনং গময়ত্তি । তথৈবৈ- 

কামনপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়ন্ত সেত্দিয়ন্ত সান্তঃকরণস্ত গ্রপঞ্চস্তৈকায়নমন- 

স্তরমবাহাং কংন্সং প্রচ্জানঘনং ব্যাচক্ষাণ, পরণাত্মানংমেবৈনং গময়প্ডি 

তক্মাং পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাছ্যাপদেণ ইতি গম্যতে । বংপুণরুক্তং প্রিয়" 

সংস্চনোপক্রমাদ্ধিজ্ঞানাজ্মন এবায়ং দর্শনাছ্যপদেশ ইত্যত্র জুমঃ | ১৯। 

অন্ত্ত্র প্রতিজ্ঞা “ন্াঞ্জনি ,বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং 

নর্বং যদয়মীম্মা” ইতি চ তশ্তাঃ গ্রতিজায়াঃ দিদ্ধিং শচয়ত্যেতলিক্গং 

যতগ্রিয়মংস্থচিতস্যাম্মনে| দ্রষ্টব্যত্বাদিসন্কীর্তনম। যদি হিবি জ্চানাস্মা 

পাপা শী পি পপ এপ ০ পপ সপীপ্ম্পস্প 77 সপ এপ ০ ০৩ শনি 

রময়ে দুদূতি, শঙ্খ ও বীণ। প্রভৃতির এব হইলে সেই নকল শব্দের পৃথক্ 
গৃথক্ ধনুভব হয়,সেইবূপ আঙ্মব্যতিরিক্ত মল জানা যায়| "এই মহা- 

ভূতের নিঃশ্বাসই এই খগ্েদ” ইত্যাদি আঁতিতে গ্রক্কত আঘ্াই যে নাম 

বূ্াম্মক গ্রূপঞ্চ জগতের কারণ, তাহা দর্শাইয়া পরমাযাই যে পূর্পোক্ত 

উগদেশের বিষয় তাহ1জানাইয়াছেন এবং একের বিজ্ঞানেই মকলেব চান 

হয়। এইবপ প্রক্রিয়াতেও সবিষয়, ইন্দরিয়যুক্ত ও অন্তঃকরণবিশষ্ট গ্রগধ 

জগতের একমাত্র পরমায্মাই কারণ, তাহা গ্রমাণীকৃত হইযাছে ? সুতরাং 

গরমান্মাই পূর্বোক্ত উপদেশের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল। আর যে গ্রেয় 

দুচনার উপক্রম দ্বারা বিজানাম্মাই উপদেশের বিষয় বলিয়া উক্ত হই- 

মাছে, তাহার দমাধান উত্তর স্তরে বিবৃত হইবে ॥ ১৯॥ 

এইবপ প্রতিজ্ঞ] আছে ঘষে, আম্মবিজ্ান হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয় 

এবং এই সমুদায়ই আত্ম।। এই গ্রাতিজ্ঞার সিদ্ধি এইরূপেই হইতে পারে, 
অর্থাৎ যদ্দি প্রিক্পগংহ্চিত আদ্জাই দ্রষ্টবা বলিয় কীর্তন কর! হয়, তাহ 

হইলেই উত্ত গ্রতিজ্ঞার নিধি হয়। বাপ্তবিক যদ হিজ্ঞানাক্ম। পরমাগ্মার 
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উতক্রমিষ্যত এবভ্তাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ২১। 

লাশ শাতী 

গরমাম্মনোহন্ত£ স্তাঁৎ ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞীনেহপি বিজ্ঞানাক্সা ন বিজ্ঞান 

ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞাতং যংগ্রাতিজ্ঞাতং তশ্বীয়েত তক্মাৎ প্রতিজ্ঞা 

পিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানা পরমা ্মনোরত ভদাীংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মবথা 
আচার্য 

মন্ততে 7 ২*। 

বিজ্ঞানায্মন এব দেছেল্টিয়মনো বৃদ্ধিপজ্বাতে[পাঁধিসঞ্পর্কাৎ 
কদুদী' 

ভূতস্ত জানধ্যানাদিনাধনাপ্রষ্ঠানাৎ সম্প্রামগন্ত দেহাদিসজ্ব[তাদুং্- 

মিষ্যতঃ পরমায়টনক্যোপপন্তেরিদমভেদেনোপত্রমণম
িত্যো ডুলোমিরা 

চা্দ্যো মন্ততে । শ্তিশ্চৈৰং ভবতি “এষ সম্প্রদাদোহম্মাচ্ছরীরাত মু 

এাঁয় পরং জেযোতিরূপসম্পদ্বা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদাতে' ইতি। কচি 

ভীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে 'যগা নদ সনাযানা; 

সমুদ্রেইস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথ! বিদ্যান।মকপাদ্দিমুক্তঃ পরা 

১৬০২৪১০১৯১৬ 
ডি 

অন্য হয়, তাহা হইলে পরমান্মার বিজ্ঞান হইলে ও জ্ঞানায্মার বিজান হা 

না ; স্বতরাং এক বিজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞান হয়, ইস! পরিহৃত হইতেছে। 

অতএব প্রতিজ্ঞা গিদ্ধির নিমিত্ত বিজ্ঞানাত্। ও পরমাম্মার অভেদাংখের 

উপক্রম হইয়াছে, ইহা! আশ্মরথ্য আচার্য স্বীকার কবেন না ২৭ । 

ওঁডুলোমিনাম! আচার্য বলেন যে, বিজ্ঞান্াত্মাই দেহ, ইন্জিয, 

মন ৪ বুদ্ধিকৃ উপাধিলম্পর্কবশতঃ কলুষিত হয় এসং জ্ঞানধ্যানা 

সাধনানুষ্ঠানে সম্পর় ও সম্াক্রপে প্রদ্ হইলে দেং ও ইন্দিরা 

হইতে উৎক্রমণ করে এবং তাহাতেই পরমাত্মার মহিত একাতত 

হয়, ইহাতেই অভেদোপক্রম হইয়া থাকে। শতিতেও ইহাই লিখি 

আছে যে, ইহাই আম্মার প্রগন্নতা যে আয়া এই শরীর হইতে প্ 

খিত হইয়। পরমজ্যোতিঃ গ্রাপ্ধিপুর্মক স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, 

আর কোন স্থলে নদীপৃষ্টান্তে জীবাশ্রয় নামরূপ জানা যাঁর, থা 
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অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎনঃ ॥ ২২॥ 

_ ৮১৮ তশিটি শী শীট শশিীিশিশিশ্িশীশিীিিটীশিশীশিটাশি শশাশীীশিশীশাীঁশী শী শক টিটি ১ পাশশীশাশীশিশিলি 2 ৮ শশী শীস্পিপশি 
০ স্পা পিপি 

গরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” | ইতি ॥ যথ1 লোকে নদাঃ স্বাশ্রয়মের নাম- 

রূগং বিহায় সমুদ্রমুপয়স্তি এবং জীবোইপি স্বায়মেব নামরূগং বিহাঁয় 

পরমং পুরুষমুপেতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টাস্থদাষ্টাত্তিকয়োস্তল্য- 

তায়ৈ॥ ২১ ॥ 

অন্তৈব পরমাত্মনোইনেনাপি বিজ্ঞানাম্মভাবেনাবস্থানাছ্ুপপন্নমিদ্রম- 

(ভদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃতস্ন আচার্যো মন্ততে। তথ। চ ব্রাঙ্গণং 

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্থ নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবংজাতীয়কম্ 

পরস্তেবাআ্মনে জীবভাঁবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্রর্ণশ্চ "সর্বাণি বূপাঁণি 

বিচিত্য ধীরে! নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদান্তে” ইত্যেবংজাতীয়কঃ। ন চ 

তেজঃগ্রভৃতীনাং স্যষ্টো জীবন্ত পৃথক্ স্থ্টিঃ শ্রুতা যেন পরশ্মাদাত্মনো 

্ন্তদ্বিকীরে। জীব: স্তাৎ। কাশকৃত্স্তাচার্যম্তাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো 

জীবে নান্ত ইতি মত্তমূ। আশ্মরথ্যস্ত তু যদ্যপি জীবস্ত পরশ্মীদনন্তত্বমভি- 
শপ পন ৮ পিশিস্পিপশ শসা ৫ শশী শিস্পপীর্শীি শিপ তি শালি শিট শী পিন ১ 

যেন নদী প্রচলিত হুইয়! নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে অস্তমিত হয়, 
দেইরূগ জীব নামরূপ পরিত্যাগ করিয়! দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করে। 
এইকপেই জীব ও পরমাখার অডেদ গ্রতিপন্ন হইল ॥ ২১। 

কামকতস নাম! আচাধ্য বলেন যে, বিজ্ঞানাক্মা ও পরমাত্মা একী- 
ভাবে অবস্থান করে, তাহাতেই পরমাত্মীর অভেদ গ্রতীতি হয়। মন্ত্র 
ধান্ধণে উত্ত আছে যে, এই জীবই পরমাযাতে গ্রবেশ করিয়া নাম- 
ঈপ ব্যক্ত করে, এইরূপে পরমীত্মাই জীবভাবে অবস্থান করে। মন্ত্র 
বর্ণে উক্ত আছে যে, সর্বপ্রকার রূপ স্থাষ্টি করিয়া এবং নাম মকল প্রকাশ 
করিয়া সর্ধন্ঞ আত্ম! বিদ্যমান আছেন । এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে 
ন, তেজঃগ্রদ্থতির সৃষ্টিবিষয়ে জীবের পৃথক স্ষ্ি শ্রুত নাই, যাহাতে 
' পরমাত্মার অন্ত অথচ পরমাত্বার বিকারীভূত বলিম্না জান! 
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গ্রেতং তথাপি গ্রতিঞাদিদ্ধেরিতি শ্বাপেক্গত্বাভিধানাঁং কারধ্যক।রণভাৰ; 

ঝ্য়ানপ্যতিপ্রেত ইতি গমাতে। ওুড়লোমিগক্ষে পুনঃ স্া্টমেবাবগ 

্তরাপেক্ষৌ৷ ভেদাভেদ গম্যেতে ॥ তত্র কাশরৃতমীয়ং মত শ্রন্ান, 

সারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়িষিতীর্থানুসা'রাৎ তত্বমমীত্যাদিশ্রতিস্া 

এবগ% মতি তজ্জ্ঞানাদমূতত্বমবকণ্লীতে বিকারযকত্বেহি জীবস্তাত্যুগণযা, 

মানে বিকারস্ত গ্রক্কৃতিদন্বন্ধে প্রলয় গ্রল্গার তজ্জ্ঞাঁনাঁদমুতত্বমবকানীও 

অতশ্চ শ্বাশ্রয়স্ত নামবধগন্তাসন্তবাং উপাধ্যাশয়নামরূপং জীবে উপচর্যাতে 

অত এবোৎপন্তিরপি জীবন্ত কচিদগ্রিবিদ্ষতিঙ্গোদাহরণেন আবামাণো 

পাধাশ্রয়ৈব বেদিতবা!। যদপুককং গ্রকৃতক্তৈব মহতো। ভূতগ্ত দা 

ভূতেভ্যঃ সমুখানং বিগ্জানাহ্ব ভাবেন দর্শয়ন বিজ্ঞাণাঙ্ধন এবেদ' জরা 

দর্শয়তীতি তত্রাপীয়মেব ত্রিশবৃত্রী যোজয়িতব্যা। ”এতিজ্ঞা সির, 
শপ পিপল তপশিশীপপাশ শা পিশাপীশী শি শা? ৮ িটিিপ এ --শাশস্াীীাশিশী ২১ 

যাইতে পারে। কাশকৎম্ন আচার্ষেের মতে লীবই া পরনের 

তস্িন্ন নহেন, আশরথ্য আচার্ষেব মতে যদিও জীব পরমার গঠ্ ন| 

হউক, তথাপি গ্রতিজ্ঞামিদ্দির মাগেক্ষত্ব কথনহেতু কিরূপ কার্মাকাব* 

ভাব অভিগ্েত, তাহা বল! যায় না। গুড়লোমিব মতেম্গষ্টত অন্থযাগ্গে 

ভেদাভেদ জানা যাইতেছে । ইহাতে কাশকৃত্লল শাচাররযের দুই ৫ 

শ্রুতির অনুযায়ী, তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতুতত্বমসি” ইত্যাদ । 

শ্রুতির উহ! প্রতিপাদন করাই অন্তিগ্রেত। এইরূপ হইনেই গ্ৰণা' 

জ্ঞানে যে মমৃতত্ব প্রাপ্ি হয় তাহা কল্পনা কর! যাইতে গারে। জী 

বিকারাত্মকত্ব স্বীকার করিলে বিকারের প্রকৃতি নন্বঙ্ধে গলা গরম 

পরমায্মন্তানে অমৃতহ 'গ্রাপ্তি কল্পনা করা যায় না। অতএব ্বাএযা? 

নামরূপের অমস্তবহেতু উপাধির াশ্রয়স্বরূপ নামনূপ জীবে ঈগচাব ক? 

যায়। এই নিমিত্ই অগ্নিশ্ফুলিগোদাহরণ দর্শনে জীবের উৎপাত? টা 

ধির মাশ্রয় বলিয়! জান! য়, অর্থাৎ যেমন গ্রি হইতে স্কিগ রি 

হয়, জীবের উৎপত্তিও সেইরূপ জানিবে। মার উক্ আছে যে, ভুত £ 

তেই গ্রক্কত মহাভৃতের সমুখান হয়, ইহা বিজ্ঞানারভাবে দর্শন কাছা 
বিজ্ঞানাত্মাই ত্রষ্টবা, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা তেও এই হা 
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গাশরথ্যঃ” | ইদ্মন্ধ গ্রতিগ্ঞাতম্ “আাঙ্নি বিদিতে সর্দমিদং বিদিতং 

তবতীদং সর্ব যদয়মাত্ম।” ইতি চ উপপাদিতঞ্চ সর্ধন্ত নামবূপকর্ণাপ্রপধ- 

গ্ৈকগ্রনবত্বাদেক গ্রলঙ্বত্বাচ্চ দুন্দভ্যাদিদৃষ্ীন্তিষ্চ কার্য্যকারণয়োরব্যতি- 
(েকপ্রতিপাদনাৎ তণ্ত| এবং প্রতিজ্ঞায়াঃ দিদ্ধিং স্থচয়ত্যেতল্িগ্গং যন্মহতো। 

ভূ ভূতেভযঃ মমুখানং বিজ্ঞানাক্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্রখ্য আচার্ষ্যে। 

মতে । অঞ্েদে হি সত্যেকবিজঞ্জানেন সর্ধবিজ্ঞানং গ্রতিজ্ঞাতমবকল্পত 

ইতি। “উতক্রমিষ্যত এবস্াব|দিত্যোডুলোমিঃ” | উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞা- 

নাম্বনো জঞানধ্যানাদিসামর্গাং সন্প্রনরস্ত পরেণায়টৈক্যমন্তবাদিদ মভেদা- 

ভিধানমিত্যৌডুলোমিরাচার্যো মন্ততে | "অবন্থিতেরিত্তি কাশকৃত্রঃ। 
অট্যৈব পরমাস্মনোইনেনাপি বিজ্ঞানাখভাবেনাবস্থানাভপপগ্মিদমভেদা- 

ভিধানগিতি কাশকংন আচার্ষো মন্ততে। ননৃচ্ছেদা ভিধানমেতৎ 

“এভেভ্যে। ভূতেভ্যঃ মমুখায় তান্তেবাজবিনগতি ন গ্রেত্য মংজ্ঞাষ্ঠি” ইতি 

বি টস - »শিপা্ীীোশাাাীটী শিপ্পপাস্পেপেস্া শশা সি 

(নাজন| করা যায়। আর আশারথ্য আচার্য্য যে প্রতিজ্ঞা মিদ্ির কারণ 

নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ!তে ইহাই গ্রতিগ্রা বে, "আগ্রবিজান হইলেই 
মকল বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু সকলই আন্মস্বরূপ। আর ইহাও উপপাদিত 

হইয়াছে যে, এই সকল নাঁমরূপপ্রপঞ্চই এক পবমান্থা। হইতে উৎপন্ন 

হয় এবং তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে, অতএব ছুন্দুনি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত 

দ্বারা কার্য্যকারণের অব্যতিরেকতা গ্রতিপাদনবশত সেই প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি 

সথচিত হয়, এই নিমিত্তই ভূত হইতে বিজ্ঞানাত্ম হ্বরূপে মহাভুতের সমু 

খান কথিত আছে, ইহাই আশ্মরথ্য আচার্য স্বীকার করেন, বাস্তবিক 

গভেদ স্বীকার করিলেই একের বিজ্ঞানে সকল বিদ্ঞাত হয়, এইরূপ 

প্রতিজ্ঞ! কল্পন। করাযায়। ওঁডুলোৌমি আচার্যও পবিজ্ঞানায়ার উৎ- 

কমণেই এইরূপ হয়, ইহ! বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ মান! উৎক্রমণ কবি- 

বন, এইরূপ হইলেই জ্ঞানধ্যানাদি সামর্থাবশত আত্মা সম্যক প্রকারে 
গর হয় এবং পরমাত্মার মছিত একীভূত হইয়। থাকে, অতএবই ওডু- 
নামি আচার্য্য অভেদ কথন স্বীকার করেন। কাশ কৃত আচাধ্য বলেন, 

শান্জাই বিজ্ঞানাম্মভাবে অবস্থান করে, আতএব অভেদ কথন উপপন্ন 



৩৩৬ . বেদান্তদর্শনমূ। [ ৪র্থ, পাঁদঃ। 

কথমেতদতেদাভিধানং। নৈষ পৌষঃ বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভি প্রায়মে- 

তদ্দিনাশাভিধানং নাক্মোচ্ছেদদাতি গ্রায়ং অটত্রব মা ভগবাঁন্ মুমুহ্ গ্রেত্য 

মংন্তান্তীতি পর্যযনুযূজ্য স্বয়মেৰ শ্রত্যাহরথান্তরস্ত দুর্শিতত্বাৎ “ন বা এরে- 

ইহং মোঁহং ত্রবীম্যবিনাশী বা অরেহয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধন্দী মাত্রামংসর্নবত 

তবতি” ইতি। এতদুক্তং ভবতি কুটস্থনিত্য এবায়ং বিজ্ঞানঘন আধ 

নাস্তোচ্ছেদ গ্রদঙ্গো২স্তি মাত্রাভিত্বন্ত ভূতেজ্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যা কৃতাতির- 

সংসর্গে। বিদ্যয়া ভবভি সংসর্গভাবে চ তত্কৃতস্ত বিশেষবিজ্ঞানস্থাতা, 

বাগ প্রেত্য সংদ্রান্তীত্যুক্তমিতি । যদদপু[ক্তং “বিজ্ঞীতারমরে কেন বিজা- 

নীয়াৎ" ইতি কর্তুবচনেন শব্েনোপসংহারাপ্দিজ্ঞানাক্মন এবেদং জর্টবান্ 

মিতি তদপি কাণকৃংসীয়েটনব দর্শেনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ “ত্রহি 

দ্বেতমিৰ ভবতি তদিহর ইতরং পণ্ততি" ইত্যারত্যাবিদ্যাবিষয়ে তষ্তৈব 

হইয়াছে। এইক্ষণ উন্ত মীমাংসার উচ্ছেদ কথন হইতেছে, কাঁবণ শকিতে 

লিখিত আছে যে, আছে যে, আত্মা এই সকল ভূত হইতে দগুখিত 

হইয়| পুনর্ধার তাহান্তেই প্রবেশ করে এবং পরকালেও কোন মং 

নাই), তবে কিজপে অভেদ কথন হইতে পারে? এই দোষ হইতে পারে 

না, বিশেষ বিশেষ বিজ্জানবিনাশাভি প্রায়েই এই বিনাশাভিধ[ন হই" 

যাছে, আম্মার উচ্ছেদরাভিগ্রায়ে কথন হয় নাই । এই বিষয়ে স্বয়ং তগবান 

শ্রুতিদ্বার! অর্থান্তব দর্শাইয়! মরণাস্তে যে সংজ্ঞা নাই, তাহ গ্রতিগাদন 

করিয়াছেন, শ্ুতিতে লিখিত আছে যে, অহে আমি মোহকর বাক্য ৭৭ 

নাই, বাস্তবিক আম্মা অবিনাণী কথনও ইহার উচ্ছেদ নাই, কেবল মাহা 

ংর্ণমান্র হইয়া থাকে । আর উক্ত আছে যে, আয! কৃটস্থ, নিত্য ৫ 

বিঞ্জানময়, ইহার উচ্ছেদ প্রসঙ্গ নাই, কেবল ভূত ও ইন্ডিয়লক্ষণ অবিা" 

কত মাত্রার মহিত বিদ্যার সংদর্দ হয়। সংদর্গাভাব স্বীকার করিদেঃ 

পরমা্মককৃত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হেতুই পরকালে সংগ্র| নাই, £ 

উক্ত হইয়াছে । আর “"বিজ্ঞাতীকে জানিবে” এইরপে কর্তু বচন শ্ 

দ্বারা উপসংহার হেতু বিজ্ঞানায্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া যে উদ্ধ আছে, তাধং 

কাপনকংকগ।ভিপ্রেত দর্শন দ্বারা পরিস্বত হইতেছে । আর যখন খত পল? 



৪র্থ, পাদঃ। ) প্রথমোহধায়ত। ৩৩৭ 

দর্মনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং গ্রাপঞ্য পত্র ত্স্ত সর্বমানসবাভৎ তত 

কেন কং পশ্রেৎ” ইত্যাদিনাবিদ্যাবিষয়ে তন্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্ত বিশে- 
ষবিষ্ঞানস্তাভাবমভিদধাতি। পুনশ্চ বিষয়াডাবেইপ্যাম্মানং বিজানীয়া- 

দিত্যাশঙ্ক্য “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইত্যাহ। ততশ্চ বিশেষ- 

বিজ্ঞানাভাবোপপ।দনপরত্বাদ্বাক্যন্ত বিজ্ঞানধাতুরেৰ কেবলঃ সন্ ভূত- 

ূর্বগত্যা কর্তৃবচনেন তৃচা নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে। দর্শিতস্ত পুরস্তাৎ 
কাশকৃতসীয়স্ত মতন্ত আতিমত্ত্ং অতশ্চ বিজ্ঞানাম্মপরঘাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যু- 

পস্থাপিতনামবূপরচিতদেহাছ্যগাঁধিনিমিত্বে! ভেদো ন গারমার্থিক ইত্যে- 

যোইর্থঃ সব্বৈর্বেদান্বাদিভিরভ্যপগন্তব্যঃ “সদেব লোম্যেদমগ্র আসীৎ 

একমেবাদ্বিতীয়ং আট্যমৈবেদং সর্ব্ংং” “ইদম্ সন্বং যদয়মাত্ব] নান্যোইতো- 

ইন্তি ভ্রষ্টা নান্টোহতোইস্থি ্র্” ইত্যেবং রূপাঁভাঃ স্বৃতিভ্যশ্চ গ্বাসুদেবঃ 

মর্বমিদমূ” ক্গেত্রক্র্চীপি মাং বিদ্দি সর্বক্ষেত্রে তারত। লমং সর্ধেষু 

হয়, তখন অন্ত অন্যকে দর্শন করে; এইরূপে আর্ত করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে 

আযরই দর্শনাদি লক্ষণ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রপঞ্চিত করিয়া যখন 

সকলই আন্মময় জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শম করে, ইত্যাদি রূপে 

 ব্দ্যাবিষয়ে সেই পরমাত্মারই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানাভাব নির্ণয় 

করিয়াছেন, পুনর্বার বিষয়াভাবেও আম্মাকে জানিবে, এই আশঙ্কা 
করিয়া সেই বিজ্ঞানাত্বাকেই জানিবে, ইহা ৰলিয়াছেন। অতএব বাকোর 
বিশেষ বিজ্ঞানাভাবোপাদানপরত্বহেতু কেবল বিজ্ঞানাত্মাই মৎস্বরূপ, 

ইহাই কর্তৃবচন দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রস্থ পূর্বেই কাশকৃৎাচার্ধোর 
তি যে শ্রুতিপিদ্ধ তাহ। দর্শিত হইয়াছে । এই নিমিষ্ত বিজ্ঞানাত্বার যে, 

“তা হয়, তাহা অবিদ্যা গরত্যুপস্থাপিত নামরূপরচিত ও দেহাদিনিমিত্ত 
গানিবে, এ ছে প্রত মহে, এই সিদ্ধান্ত সর্কবেদাস্ত বাদীরা। শ্বীকার 

করিয়া থাকেন। ইহাতে “একমাত্র সংস্বরূপই অগ্রে ছিলেন” “প্র- 

সাই অধধিতীয়" "এই সকলই ব্রপ্ধ* এই পরিদৃ্তঠমান জগৎই পরমাত্ম' 
হাহইতে অন্ত দ্ষ্া নাই'ইত্যাদি ক্রতিই কারণ। শ্বতিতেও লিখিত আছে 
ঘ শক ম্ুনকে বলিয়াছিগেন, হে ভারত! আমাকেই সর্জভূতের 

৪৩ 



৩৩৮ বেদান্তদর্শনমূ।  ৪র্থ পাদ! । 

ভৃতেতু ঠিঠন্তং গরমেশ্বরগ্। ইতেবংরূপাভ্যঃ। ভেদর্শনাপবাদাচ্চ 'অন্তো 

বগবন্োহ্মন্্রীতি ন সূ বেদ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্রেতি য ইহ নানেৰ 

গষ্ঠতি' ইত্যেবংজতীয়কাঁৎ।, “ন বা এষ মহানজ আত্মাইজরোইমুতো, 

ইভক্বো ব্রঙ্গেতি” চীম্মনি সর্ববিক্রিয়াগ্রতিষেধাৎ অন্যথা চ মুমুক্ষণাং 

নিরপবাদবিজ্ঞানানুগপত্তে: সুনিশ্চিতানুপ্পত্তেন্চ। নিরগবাঁদং ই 

বিঞ্জানং সর্বাকাজ্ানিবর্তকমাতমবিষয়ং ই্যতে “বেদ।স্তবিজ্ঞাননুনিশ্চি 

ভাথা' ইডিচ আতেঃ তত্র কোমোহঃ কঃ শোকত্রকত্বমনপপ্ততঃ ইতি 6 

স্থিতগ্রঞ্জলক্ষণন্থতে্চ। স্থিতে চ ক্ষেত্রপ্গরমান্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগর্শনে 

ক্ষেরজঃ গরমাঞ্জেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্জোইয়ং পরমাত্মনো ভিঃঃ 

গরমান্মায়ং গে রঞ্ঞান্তিনন ইত্যেবংজাতীয়ক আযভেদবিষয়োইয়ং নিরসাঙ্ক 

নিবর্থকঃ। একো হৃয়মাম্মী নামমাএভেদেন বন্থধাভিপীয়ত ইতি নঠি 

"গত্যং জানমনন্তং ব্রদ্ধ যো বেদ নিহিতং গুহায়া?ঃ মিতি কাঞ্চিদেবৈকা! 
এপাশ পাশাীপিশিশী শি) শী িপিশীশিশশীপীতিশি তি ২২৯ শত শীপতাগ ৩ ৩ তিশা শিসপপীপসিসীশি শপ ০ ১পািত শশী পিতা শশী পাট শশা 

আম্মা এবং সর্বভূতে বর্ধম[ন গরমেশর বলিয়া জানিবে। আর ভেদ 

নের অপবাদহেতু পরমাম্মই অভেদরূপে জ্ঞাতব্য । শ্রতিতে লিখিত আঃ 

যে, যে ব্যক্তি আমি অন্ত ও অপর ব্যক্তি অন্য। এইরূগে নানা জান করে, 

সেই ব্যক্তি মৃতার বশীভূত হয়। আর মেই আম্মাই মহান্, অজ। খজর। 

অমর, অমৃত) অভ) ব্রঙ্গ, এইরূণে আত্মাতে মর্কাবিক।র প্রতিষেধ আছে। 

অন্যথা মুমুক্ষুদিগের নিরপবাদ বিজ্ঞানের অন্গপত্তি হয় এবং সুমিশ্চিতার্থ 

বস্তুর অনুগপত্তি হইয়] উঠে। বাস্তবিক আত্মবিষয় জান নির্দিষ্ট আছে ও 

তাহাতে সর্বগ্রকার আকাক্ষার নিবৃত্তি হয়, ইহা মুনিগণ ইচ্ছা করেন। 

শঅতিতে লিখিত আছে যে, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারাই অর্থ নি্ণীত হয়। স্বৃতিতে 

স্থিত গ্র্জের যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, যে বাজি 

এক জান হইয়াছে, তাহার খেক ব। মোহ থাকে ন।। জীব ও গরমায়া? 

একত্ববিষয়ক জ্ঞান সম্যকরূপে স্থিরীভূত হইলে জীব ও পরমাগ্মা এই 

নাম তেদমান্ত্র জান! যায়। এই জীব পরমাস্থা হইতে ভিন্ন এবং এই গ? 

মায়া জীব হইতে ভি, এইরপে যে আমার ভেদ জান হয়, তাহা দির 

: বন্ততঃ এক পরমাম্মাই নামমাভেদে বহুধা হইয়াছেন এবং “ফিনি দা! 
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প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদুন্টান্তানুপরো ধাঁৎ ॥ ২৩। 
৮ লিপ পিসী পািীপসপীসটি পস্পস্পপপিসপপা্পীপপাসশাশ 7 পা ৩ ০০১৯ ২০০9 855 

পপ 

গহামধিকূত্যেতহক্তং ন চ ব্র্গণোহস্তে। গুহায়াং নিহিতোইন্তি 'তৎস্থষ্টা 

তদেবানুগ্রাবিশখ' ইতি ষ্টরেব গ্রবেশএবণাৎ যে তু নির্বন্ং রথ্তি 

তে বেদান্থার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদারং মম্যগদর্শনমেব বাপি কৃতকম- 

নিন্তাপ্চ মোক্ষং কলয়ন্তি স্তায়েন চন মঙ্গচ্ছম্ত ইতি ॥ ২২॥ 

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্দ্দো জিজ্ঞান্ত এবং নিঃশ্রেয়মহেতুত্বাপক্গাপি 

জিপ্ান্তমিত্যুক্ত' ব্রঙ্গ চ জন্মাদ্যন্ত দত ইতি লক্ষিত্ধমূ। তচ্চ লক্ষণং 

ঘটরুচকাদীনাং মৃত্মু বর্ণ।দিবং গ্রকৃতিত্ধে কুলালন্বর্ণকাঁরাদিবমিমিত্বত্বে 

৮ সমানং ইত্যাতো। ভবতি বিমর্শ: কিমায্মকং পুনব্র্ষণ;ঃ কারণত্বং 

গ্াদিতি। তত্র নিমিত্তকাঁবণমেব হাঁৰৎ কেবলং শ্তাদিতি গ্রতিভাতি 

কন্ধাং ঈক্ষা পূর্বক কর্তৃত্ব শবণাৎ। ঈপ্গাপূর্বকং হি ব্রঙ্গণইঃ কর্হবমবগমাতে 

'ন ঈদ্গাঞক্রে” “স প্রাণমন্থজত” ইত্যাদি শতিভ্যঃ। ঈক্ষাপূর্দকধচ 
০৮ শশিশি ৩ পা পাটানি তি - - শশী লজ 

৮ শীত পিপল পপপাপশীিতি তাত পি শী শি 7 

দ্রানমঘ, অনন্ত ৪ গুহাতে নিহিত ব্রদকে জানেন, তিনিই পরমপদ লাত 

কবেন,* ইহা ও কৌন এক গুহাকে লক্ষ্য কবিয়া উল্ত হয় নাই. "গার ব্র্গ- 

তি অন্ত কেহই গুহাঁভে নিহিত নছে। পরন্ধ “সেই বন্গই স্থষ্টকর্তা” এবং 

"তিনিই দর্ধন্র প্রবিষ্ট আছেন" এইবপে কৃষ্টি কর্তারই এীবেশআবণ 

আছে। আর যাহারা উক্ত বিষয় স্বীকার করে না, তাহ।বা বেদাস্তাথ বাধ 

করিয়। গরমপদ্দ প্রাপ্তির গ্রশস্তদ্বার অবরুদ্ধকরত কৃত্রিম মোক্ষ কল্পনা 

করে, ইহা ন্তায়লঙ্গত নছে ॥ ২২॥ 

যেমন ধর্ম অভাদয়ের কারণবিধায় সেই ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করিণে। 

সেইরূপ ব্রঙ্গ মোক্ষের কারণ বলিয়া! তাঁহাকে জানিতে যত করা কর্তব্য 

এবং যাহ! হইতে এই ব্রঙ্গাণ্ডে উৎপত্তি স্থিতি গ্রলগ হইতেছে, তিনিই 

বন্ধ) এইফপে ব্রহ্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে এই স্থলে ঘট ও কুগুলাদির পক্ষে 

যেগন মৃত্তিক! ও সুবর্ণাদি গ্রক্কতি এবং যেমন কুন্তকার ও স্বর্ণকাঁর নিমি্ত, 

ব্গা্ডের স্থষ্টাদিবিষয়েও সেইরূপ জানিবে, এইক্ষণ বঙ্গ জগতের কিরূপ 

কারণ? এই মাশঙ্গা হুইতেছে। ইহাতে পরব্র্গকে জগতের নিমিও 
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কর্তৃত্বং নিমিন্তকাঁরণেঘেব কুলালাদিষু দৃষ্ধং অনেককারকপুর্বিকা ট 

ক্রিয়াফলদিদ্ধির্পোকে দৃ্া। ন চন্তায় আদিকর্র্য)পি যুক্তঃ দংক্রামযিতুম্। 
ঈখরহ গ্রমিদ্ধেশ্চ ঈশবরাণাং ছি রাজবৈবন্বভাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমের 

কেবলং গ্রতীয়তে তদ্বং পরমেশ্বরস্তাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং গ্রতি- 

পত্তুমূ। ঝধ্যঞচেনং জগৎসাবয়বমচেতনমন্তদ্ধগণ দৃশ্ততে কারণেনাপি তপ্ত 
তাদুশেনৈব ভবি হব্যমূ। কার্য্যকারণয়োঃ দানূগাদর্শনাৎ ব্রহ্ম চ নৈব! 

লক্ষণমবগম্যতে | 'নিষ্ষলং নিক্ষিয়ং শান্তং নিরবদ্যং, ইত্যাদিশতিভাঃ। 

পাঁরিশেষ্যাদঘদ্ধণোইন্যদুপাদানকারণম শুদ্ধযাদিগ্রণকং স্মৃতি গ্রদিত্ধমনথাগ- 
গস্তব্যং ব্রঙ্গকারণত্বশ্রতেনিমিত্তত্মমাত্রে পর্যযবধানাদিতি এবং গ্রাপ্ধে 

বরমঃ। প্রর্ৃতিশ্ঠ উপাদানকারণঞ% ব্রদ্গাভ্যপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ ন 
কেবলং নিমিত্তকারণমেব কম্মাং গ্রতিষ্জাদু্টান্তাম্থপরোধাৎ এবং হি 
গ্রতি্তারৃষটান্তৌ৷ শ্রোতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবং "উ 

শশী স্্পিিশাস্পাপ সপ স্পাপীশসিপস্পশিপিপশ 47 বা্পাশিশীশাশিপীশী সপ শাশ্পিশীটি চে পপ পা তাশাতািশীশিটিশীশীদ ০০০০০ 

কারণ বলিয়াই জান। যাইতেছে, যেহেতু ইচ্ছা পূর্ধাকই কর্তৃত্ব শবণ আাছে। 
সুতরাং ইচ্ছা! হইলেই ব্রহ্গ স্থষ্টি করেন, ইহা জান! যায়| আঁতিতে লিথিত 
আছে যে, তিনি প্রথমত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, অনন্তর গ্রাণ 

কষ্ট করেন। কুস্থকারাদিতে ইচ্ছাপূর্াক নিমিত্ত কারণতা দেখ! যায়। 
লৌকিকে মকলকার্ধেরই পুর্বে অনেক কারণ দুষ্ট আছে, এই নিয়ম আদি 
কর্ভাতেই যুজ হয়। এইরূপ হইলেই ঈশ্বরত্বসিদ্ধি হয়। যেমন রাঁজবৈব- 
শ্বতাদি ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণত্ব প্রতীতি হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও 

নিমিত্তকারণতাই যুক্ত হইতেছে । গরস্থ কার্ধযতূত এই জগৎকে পারব 
অচেতন ও গ্রাণবান্ দেখা যায়, অএব ইহার কাবণও সেইরূপ, খর্থা 
সাবয়ব, অচেতন ও গ্রাণবান্ হওয়| উচিত, যেহেতু কার্ধ্য ও কারণ। এই 

উভয়ের মমানরূপ দৃষ্ট হয় কিন্ত ব্রহ্মাবয়ব, চেতন ও গ্রাণবান্ নহে। 

যেহেতু শ্রতিতে ব্রহ্ম নিফল, নিষ্রিয়, শাস্ত, অনিন্দনীয় ও নিরগীন বলিয়া 
উক্ত আছে স্থৃতরাং বরন্ষের অন্ত যে উপাদান কারণ, তাহা অশ্ুদ্ধিত 
যুক্ত। কিন্তু উহা] শ্মৃতিগ্রসিদ্ধ বিধায়ই স্বীকার করিতে হয়। আর বই 

জগতের কারণ, এইরূপ যে শ্রুতিতে উ্ধ মাছে, তাহাও নিমিত্ত কার 
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তমাঁদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রতং তং ভবত্যমতং মতমবিজ্জাতং 

বিপ্লাতংত ইতি তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্বমন্দবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং 
তবতীতি গ্রতীয়তে তচ্চোপাদানকারণবি্ঞানে সর্ববিজ্ঞানং সন্ভবতি 

উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কাধ্যস্ত নিমিত্তকারণাদবাতিরেকস্ত কার্ধ্যস্ত 

নান্তি লৌকে তক্ষঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোইপি “যথা সোন্তৈ- 

কেন মৃখ্পিণ্ডেন সর্ধাং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাদ্ধাচারস্থণং বিকাঁরো। নাম- 

ধেয়ং মত্যং, ইত্যুগাদানকারণগোঁচর এবাম্ায়তে তখৈকেন লোহুমণিনা 

সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্তাদেকেন নখনিকত্তনেন সর্বং কাঞ্চণয়সং 

বিল্লাতং স্তার্দিতি চ। তথান্ত্রাপি "কশ্সিন্ন ভগবে। বিজ্ঞাতে সর্বমিদং 

বিজ্ঞাত্তং ভবতি”, ইতি প্রতিজ্ঞা যথা «'পৃথিব্যামোষধযঃ সম্তভবস্তীতি” 

দৃষ্টান্ত; তথা “আম্মনি খন্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিপ্রাতে ইদং সর্বং বিদি- 

তম্, ইতি প্রতিজ্ঞা "ম যথ! দুন্দুভেহগমানম্ত স বাহান্ শব্ধান্ শকুয়াৎ 

শী _৮-াশ্াশীী শী ীিশীশিসেসেসীশশ্ীশিশীীশী স্পম্পাপীশীাাটশশিতিপিপিশীটিস পাশা পেশী 

বলিয়া জানিবে। এইরূপ অবস্থাতে বলা যায় যে, ব্র্গ কেবল নিমিত্ত- 
কারণ নহে, আম্মাকে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে, 

যেহেতু প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উপরোধ নাই, এইরূপ হইলেই শ্রতাক্ত 
প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষাহয়। ইহাই গ্রতিজ্ঞা যে, সেই আদেশে অশ্রুত 
শত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাণ্ত হয় ইহাতে একের বিজ্ঞজীনেই অবিজ্ঞাত 
কলের বিগ্রান হইয়| থাকে, এইরূপ প্রীতি হয়, ইহাতে ও উপাদান 
কারণের বিজ্ঞানেই সর্ধবিজ্ঞান সস্ভব হয়, উপাদান কারণ ব্যতিরেকে 

কার্ধের সম্ভব হয় না এবং নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকেও কার্যয হইতে 
পারে না, লোকেও প্রাসাদ ব্যতিরেকে স্থপতি দর্শন আছে। দৃষ্টান্ত এই 
থে যেমন এক মৃৎ্পিণ্ডের বিজ্গানেই সর্ব মুত্তিকার পরিজ্ঞান হয় অর্থাৎ 
ঘটাদি সকলই মৃত্তিকা, উহার ঘটাদি নাম কেবল বাক্য মাত্র, উহার! 
বিকার, বাস্তবিক সকলই মৃত্তিকা, ইহাই দত, এইস্থলে মৃত্তিকাকে উপা- 
দান কারণ বিয়া জানা যায়, আর এক লৌহমণির বিজ্ঞান হইলেই সকল 
লৌহের বিজ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ অন্ত স্থলেও জাঁনিবে। কাহাকে 

শাসলে সর্ধ পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহাই গ্রতিক্কা, আর যেমন পৃথিবীতে 
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গ্রহণায় ছন্দুভেস্ত গ্রহণেন ছুন্দভযাঘাতত্ত বা শন্দো গৃহীত? ইতি দৃষ্টান্ত: 

এবং যথাসম্ভবং গ্রতিবেধীস্তং গ্রতিজাদৃষ্টাস্তো গ্রক্কতিত্বনাধনো গ্রতো- 

তাবে । “্যতঃঃ ইতীয়মপি পঞ্চমী "যতো বৰ ইমানি ভূতানি জায় 

ইত্যন্র জনিকর্্,ঃ গ্রকুতিরিতি বিশেষম্মরণাঁৎ গ্ররুতিলক্ষণ এবাপাদানে 

দ্রষ্টব্য নিমিত্তত্বধিষট্াত্রস্তরাভাবাদধিগ
ন্তব্যমূ। যথা হি লোকে মৃত্দ্ব 

াদিকমুপাদানকারণং কুলালম্থবর্ণকারা দীনধিষ্টাতৃনপেক্া গ
্রবর্ধতে নৈব। 

ব্রহ্গণ উপার্দানকারণস্ত স্বতোহন্োহধিষ্টাতীপেক্ষ্যোহস্তি
 গ্রাগুতৎগন্ডেবেক- 

মেবাদ্বিভীয়মিত্যবপাবণা২ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভানোইপি গ্রতি্ঞাদৃ্াসতাদু 

পরোধাদেবোদিতে। বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হপাঁদানা দন্ান্রিগভ্াগগমা, 

মানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন র্দবিজ্ঞানগ্জীপ্তবাং গ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোগবোধ 

চি 
২০০ পিপি তত তি 

০১ -৯১ এল 

$ষধি প্রতৃতি জনে, ইহাই দৃষ্টান্ত । আর আমার দর্শন, শ্রবণ ও বিগ্রান 

হইলেই সকল জানা যায়, ইহাও গ্রতিজ্ঞা। শেমন ুন্দুভিতে আঘাত 

করিলে প্রবল শব্ধ হয়, খন আর বাহপন্দ গ্রহণ করা ঘাঁয় না। কেব 

মেই ছুন্দুভিখন্বই পরিগৃহীত হ্যা থাকে, ইহাই দৃষ্টান্ত । এইরূপ গ্রতি 

বেদান্তেই যথাপস্তব প্রতিজ্ঞা 9 দৃষ্টান্ত আছে, ইহ! গ্রকৃতিত্বণাধন বিয়া 

জানা যায়। আর যাহ| হইতে এই নকল ভূত জন্মিতেছে। এই সুনে 

জনধাতুর যে কর্ধা, তাহাই প্রক্কৃতি, এইরূপ বিশেষ ম্মরণ আছে, থা? 

রঙ্গ যে নিমিত্ত কারণ বলিয়া উক্ত আছে, তাহাও বর্গ মকলের অধিঠাত্া 

বিধায় উপর হইতেছে । যেমন লোকে ঘট ও কৃপ্ডাদির প্রতি মৃত্তিকা ৫ 

স্বর্ণের উপাদান কারণত্ব গকুস্তকাঁর এবং শ্বর্ণকার অধিষ্ঠাতা বিধায়,তাহা 

দিগের নিমিত্ত কাব্রণত্ব, সেইরূপ ব্রঙ্ধ9 জগতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া নিগিৎ 

কারণ হঈতেছেন। বাস্তবিক উপাদান কারণস্থরূপ ব্রচ্ধ ভি সঃ থা 

ঠাত1 নাই, আর উৎপত্তির পূর্ধে একমাত্র শ্বরই ছিলেন, এইবগ 

ধারণ মাছে, অধিঠাতার অন্তর্ভাবেই প্রতি! ও ৃষ্টান্তের উপরোধ হা 

না, ইহা! জানা যাঁষ। উপাদান কারণ তিন ন্ট অধিষ্ঠানা স্বীকার করিণে। 

একের বিঞানে সর্ধ বিজ্ঞান হয়, ইহা! সস্ভব হয় ন1) সুতরাং রিপা 

ষ্টাঙ্ের উপরোধ হয়, সতএব্ অপিষ্টাতার অন্তর্তাবেই মাগার ৰা 
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অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪॥ 

সাক্ষ।চ্চোভয়।লানাৎ ॥ ২৫ ॥ 

এব স্তাৎ তণ্মদ ধিাত্রস্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্তৃতমুপাদানান গররাভানাচি 

গ্রকৃতিতম্। কুতশ্চাঞ্খনঃ কর্তৃত্বগ্রকৃভিত্ে ॥ ২৩। 

অতিধ্যোপদেশন্চাত্মনঃ কর্তৃত্বগ্রকৃতিত্বে গময়তি “সোইকাময়ত বহু 

তাং গ্রজায়েয় ইতি 'তটৈক্ষত বহু স্তাং গ্রজায়েয” ইতি চ। তত্রাভি- 

ধানপুর্নিকায়াঃ স্বাতন্ত্যাবৃত্তেঃ কর্তেতি গম্যতে | বহুশ্তামিতি গ্রত্য- 

নায়বিষয়ত্বাৎ বছভবনাভিধ্যানন্ত প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ । 

প্রকৃতিতবস্তায়মভুচ্চয়ঃ ইত প্রক্ৃতির্র্ধ যংকারণং সাক্ষাদ্ব দৈব 
কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়গ্রভবাবায়ায়েতে 'সর্বাণি হ বাঁ ইমানি ভূত্তা- 

াকাশাদেব রি আকাশং প্রতান্তং যন্তি' ইতি । যদ্ধিযন্মাং 
শিট তি পীশিিেস্পপপসপাশাসাাপপপপিপসস্পী পাপা পাপপাসপিপপাসপপাপ পাপ সপ িপসাীপ পাপী শী পাপী শা 

এবং উপাদান কারণান্তর্ভবে গ্রকৃতিত্ব হয়। তবে কিরূপে মাম্মার কর্তৃত্ 

৪ গ্রকৃতিত্ব হইতে পারে । ২৩। 

ইতিপূর্বে যে আম্মার স্থষ্টি সক্কল্পের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহা- 
তই কতৃত্ব ও গ্রকৃতিত্ব জান যায়, শ্রতিতে লিখিত আছে যে, তিনি 
এইন্ধগ কামন! করিয়াছিলেন যে, আমি প্রজা স্থির নিমিত্ত বনধা হইব, 
হাতেই তিনি যে সৃষ্টি লবন পূর্বক শ্বাতগ্ত্ বৃত্তির কর্তা, তাহা জান যাই- 
তছে। আরণ্আমি বুধ! হইব” ইহাদ্বারা গ্রত্যগায্মারই বহুরূপধারণের 

সম হইয়াছিল; সুতরাং উক্ত সঙ্কল্পের গ্রক্কৃতিও পরমাত্ম! ইহাই গ্রতীয়- 

[1 হইতেছে । ২৪ ॥ 

পরমাত্বার যে প্রন্কৃতিত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ দর্শমইতেছেন, 

হু ব্রন্ধকেই সাক্ষাৎ কারণরূপে গ্রহণ করিয়া জগতের উৎপত্তি ও 
বয় হইচ্চেছে। অতএব ব্রদ্ধকেই গ্রক্কৃতি বলিয়া! জানিতে হইবে। 
তিছবে লিখিত আছে যে, সকল ভূতই আকাশ হুইতে সমুখ্পগী হয় এবং 
'কাশেই লয় পাইয়া থাকে । আর যাহা হইতে যে বস্ত্র উৎপত্তি হয় 
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আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ 
২7 পিপিপি 

শিপ পেশী ৩ পাশপাশি শিট পাসে পাস পা শপ 
পে শিশিশি 

গ্রভবতি যন্মিংশ্চ প্রলীয়তে তৎ তন্তোপাদ্দানং গ্রদিত্ধং যথা ত্রীহিষ- 

বাদীনাং পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরাহ্থপাদানং হুচয়ত্যাকাশা, 

দেবেতি। প্রত্যন্তময়ণ্ঠ নোপাদানাদদ্থ্র কার্যত দৃষ্টঃ ॥ ২৫ 

ইতশ্ম প্রকৃতিবর্ধ যৎকারণং ক্রগপ্রক্রিয়ায়াং 'তদাযানং ম্বয়মনুরু্ 

ইতি আত্মনঃ কর্ণত্বং কর্তৃত্বং চ'দর্শয়তি "আত্মানমিতি কর্দাতং স্বয়তুক- 

তেতি কর্তৃত্বম। কথং পুন; পূর্বমিত্্ত নতঃ কতৃত্বেন ব্যবস্থিতন্ত ক্রি 

মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ক্রমঃ পূর্বমিদ্ধোংপি হি মায় 

বিশেষেণ বিকারায্মুনা পরিণময়ামাপাযীনমিতি । বিকারাম্মন। চ পরি 

গামো মৃদাদ্যান গ্রক্কতিষূপলন্ধঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরান- 

পেক্ষত্বমপি গ্রতীয়তে । পবিণামাদিতি বা পৃথক্ক্ত্রং ততঠৈযোধথ:। 

এবং যাহাতে যে বন্ত লয় পায়। তাহাই নেই বস্ত্র উপাদান) ইহা পণ 

আছে। যেমন ধান্াদি পৃথিবী হইতে উৎপগ হয় এবং পৃথিবীতেই দ্য 

পায়, নুতরাং পৃথিবীই ধান্তাদির উপাদান, সেইরূপ এইআগৎ্ পরমাযা 

হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরমায্মাতেই লীন হয়, অতএব দেই বধ 

জগতের উপাদান। বিশেষত উপাদান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেই কার্থো 

অন্ত হয় না; সুতরাং ব্রদ্মই জগতের গ্রকৃতি। ইহা উপপন্ন হইল ॥ ২৫। 

দ্ধ যে প্রকৃতি তদ্ধিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ও? 

রকরিয়াতে, অর্থাৎ “তিনিই স্বয়ং আম্মাকে স্থটি করিয়াছেন” এই শর? 

গরতিপাদিত ব্রহ্ষকার্ধে ব্রঙ্গই কর্তা ও কর্ম ইহা গ্রতীয়মা হয় 

“আত্মাকে সি করিয়াছেন" এই বাকের "আত্মাকে এই গদে কর্ম 

এবং “ন্ট করিয়াছেন” এই পদে বর্তৃ্ধ জানা যায়। এইগণ ছা" 

হইতেছে যে, ধিনি পূর্বসিদ্ধ, সত্বর্ূপ এবং কর্তা বলিয়। যব 

আছেন, তাহার কর্মত্ব কিরূপে সগ্তবিতে পারে? ইহাতে বণ যাই 

পারে যে, জম্ম! পূর্ব-সিদ্ধ স্বৎস্বর্ূপ হইলেও বিশেষ গ্রকার আপনারে 

বিকারীনপে পরিণত করেন, এই বিকার।ঘ্বক পরিণাম ্তিকা 

শী পাপী সা টি 
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ঘোৌনিশ্চ হি গীঘতে ॥ ২৭ ॥ 
___.৭১- শশী শশী পিতা শীশীিিটিশিশেশপী পিপিপি পিস 

সপ শীশোিশশাশিাপীশিিিিাশিীশাশীী শি িটিশোী 
এ 

সা 

 ্রকৃতিত্র্ধ যৎকারণং ব্রদ্ধণ এব বিকারায়নায়ং পরিণাম: দামা- 

নাধিকরণ্যেনায়ায়তে 'দচ্চ ত্যচ্চাভবন্িককঞ্চানিরুক্তং চ” ইত]দ- 

নেতি ॥ ২৬ | 

ইন্তশ্চ প্রক্কৃতিত্র্ধ যত্রণং বরক্মযোনিরিত্যপি গঠ্যতে নেদান্তে 

'কর্তারমীশং পুরুষং ব্রঙ্মযোনিং" ইতি যন্ততযোনিং পরিপত্যন্তি ধীরা£” 

ইতিচ। যোনিশব“চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে পৃথিবী খোনি- 

রোফধিবনম্পতীনামিতি | স্ত্রাযোনেরপ্যস্তো বাবনবদ্ধারেণ গর্ভং প্রত্যুপা- 

নানকারণত্বম। কচিং স্থানবচনোইপি যোনিশবো। দৃষ্ঃ "যোনিস্তে নু 

নিষদে অকারি” ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্ররুতিবচনতা পবিগৃহতে 

'্থোর্ণনাতিঃ স্থজতে গৃহৃতে ৮” ইত্যেবংজীতীয়কাং। তর্দেবং প্রক- 
পশাসপী শসা 

০০ পপ পাপ পপি আসাম পা শী শা পাপী শীিিা শি 
০ স্পা পপ স্পর্শ সপ 

উপর হয, পরস্ক তিনি কোন নিমিত্তাস্তর অপেক্ষা করেন না, ইহাই 

প্রতীতি হইতেছে । মতান্তরে “পরিণামাঁং* এই একটা পৃথক্ স্থত্র, তাহার 

অর্থ এই যে, যেহেতু ব্র্ধেরই বিকারাত্মক পরিণাম হয়, অতএব ত্রঙ্গই 

গ্রকৃতি বলিয়! কথিত আছে। ২৬॥ 

বদ্ধই যে গ্রন্ততি, তদ্থিষয়ে কারণান্তর দেখাইতেছেন, যেহেতু ব্রদ্মই 
যোনি, এইনূপ পঠিত আছে, অতএব ব্রপ্ধকেই গ্রর্কৃতি বলিয়া! জানিবে। 
বেদান্ত গ্রমাণে জানা যাঁয় যে, ব্রদ্ধই জগতের কর্তা, ঈশ্বর, গুরুধ এবং 

যোনি, আর লিখিত আছে যে, পণ্ডিতগণ ভূতযোনিকে দর্শন করেন। 

ই গকল স্থলে যোনিশন্ে প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। গ্রেমন লোকে পৃথ- 

বই ওষধিবনষ্পতিদিগের যোনি, সেইরূপ ব্রগ্ধ জগতের যোনি। আর্ 

দবব রাই গর্ভের প্রতি স্ত্রীযোনির উপাদান কারণত্ব মাছে। কোন 

বোন স্থলে স্থানবাচী যোনশব দৃষ্ট আছে। "যোনিস্তে ইন্্র নিষদে 
দকারি" এই স্থলে যোনিশনে স্থানার্ঘ দেখ! যায়, অর্থাং হে ইন্্র নিষদ- 
১ তোমার স্থান কর! হইয়াছে, ইহাই উক্ত বাকোর অর্থ । এইক্গণ 

বশত পুর্বোজ্ যোণিশন্ের স্থানার্ঘ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন 
8৪ 



৩৪৬ বেদান্তদর্শনমূ। তর্থ, গাদঃ 

এতেন নর্ষে ব্যাখ্যাত। ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮॥ 

ইতি ্রথমাধ্যায়্ত চু গাদঃ নমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥ 

ইতি ্রথমাধ্যায়। সমাপ্ত; ॥১॥ 

তিং ত্রঙ্গণঃ প্রসিদ্ধমূ। যতপুনরিদমুকং ঈদক্ষাপূর্বাক কর্ৃ্ং নিমিও 

কারণেঘেব কুলালাদধু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেঘিত্যাদি ততগ্রঠ্যুচাতে 

ন লোকবদহ ভবিতব্যং ন হাযমন্মানগমেযাইর্থঃ শগম্যত্বাক্ার্ঘঘ 

যথ।শব্ব'মহ ভবিতব্যং শবাশ্চে্গিতুবীশ্বরগ্থ পুকৃতিত্বং গ্রগাধযহাবো, 

চাঁম পুনশ্ঠৈতহ র্ধং বিস্তবেণ প্রতিবক্ষযামঃ ॥ ২৭। 

ঈক্ষতের্নশধমিত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সারের পুনঃ গুনরাণয 

নিরাকৃতঃ তন্ত হি পক্ষপ্তোপোদ্বলকানি কানিচিনিশ্গাভামনি বোঞ্থেছা 

পাতেন মনদমতীন্ গ্রতিভান্তীতি । ম চ কাধ্যঝরণানগ্ ধাহাগগদং 

গ্রত্যাসমে। হি দেব প্রন! ভিজ [দম হতকারে। সবগর্ে 

উরণনাতি এ দুতর সি করে ও গ্রহণ করে, সেইনবপ বঙ্গ জগং টক: করের 

ও মংহার করেন। পরস্থ ব্রঙ্গই যে প্রক্কৃতি ইহ গ্রমিদ্ধ আছে। মার এ 

উক্ত হইয়াছে, ইচ্ছাপূর্বকই কর্তৃত্ব, এই লোকে যেমন কুগ্তকারাদ 

ঘটাদির নিমিত্ত কারণ, সেইনগ ব্ধও জগতের নিমিত্তকারগ) উপাদান 

কারণ নহে, ইহাতে বক্তব্য এই ঘে। এই স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রংণ বা 

যায় না এবং উহ1,অনুমানগমা নহে, শব্দগম্য অর্থের থে রূগ এত গাছে 

তাহাই গ্রহণ করিতে হয়, বাস্তবিক শর্ে ইহাই প্রতীতি হইব্ডেছে 0 

ঈশ্বরই গ্রকৃতি। এই বিষয় পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে ॥ ২)। 

“ঈক্ষতেণাশব£ এই হুত্র হইতে প্রতিহথতরেই গ্রক্কৃতির কার 

পুনঃ পুন; আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাদ করা হইয়াছে। মনদবুদধিরা ৫ 

পক্ষ মমর্থনের পৌষক কতিপয় হেতু গ্রদর্শন করে, কিন্তু কায কারণের 

আন্ত শ্বীকারহেতু দেবলগ্রভৃতি কোন কোন ধর্মহ্রকার গাঁ? 



৪র্থ, গাঁদ |, প্রথশোহধ্যায়ঃ | ৩৪৭ 

ঘশ্রিতঃ তেন তত্গ্রতিষেধে এব যত্বোইহীব কৃতে। নাখ।দিকাবণবাদ- 
গ্রতিষেধে । তেইপি তু রঙ্গঙগারণবাদপক্ষপ্ত গ্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিযেদ্বব্য।ঃ 
চেধামপুযুপোদ্ধলকং বৈদিকং কিঞ্িন্িগমাপাতেন মন্দমতীন্ গ্রতিভায়।- 
দিতি অতঃ গ্রধানমল্লনিবর্ণন্ায়েনাতিদিশতি এতেন গ্র্ানক (রণ বাদ- 
গ্রতিষেধগ্ভাঁয়কলাগেন সর্কেইণাদিকারণবাদা অপি প্রতিযিদ্ধতয়। 
ব্াখ্যাতা বেদিতব্যাঃ | তেষামপি 'গ্রধানবদশন্বস্বাচ্ছনবিরোপিহ।ক্ষেতি | 

ব্াথ্যাত। ইতি পদাভ্যাসোইধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮। 

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদেগাবিন্দ পূজ্যপাদশিষা ্রীমচ্ছ্র- 
ভগবত্পাদকূতো প্রথমাপ্যায়ন্ত চতুর্থ পাদ: সমাপুঃ ॥ ৪ ॥ 

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১। 
তিলক 

শপ পাশপাশি পাপাসীশীপশ শাপিস্পা পপি ১ টিসি 
১ তি তি শিশ্টিীশীশাশ্ীীাীীশীশাশী তি তিশ শীট শি 

সি শশী শা স৮৭ 

আগন গ্রন্থে উক্তমত মংগ্কাপন করিয়াছেন । অতএব উক্ত মতের প্রতি- 
যেধেই যত করা উচিত, সুক্ষ কারণবাদের গ্রতিষেধে যত্র করা উতি5 
নহে, এই লই ব্রদ্ধীকারণবাদের গ্রতিপক্ষ। স্বতরাং উহাদিগেরই 
গরতিষেধ করা কর্তব্য। পরন্ধ পূর্নবোক্তমতের পোষক যে বেদোক্তহেতু 
মদমতর| স্বীকার করে, তাহাতেই প্রধানকারণবাদ পিরন্ত হইয়াছে । 
আর এই গ্রধানকারণবাদের গ্রতিষেধেই মর্বপ্রকার হুক্সকারণবাদ প্রত" 
বি, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেহেতু তাহাদিগেরও প্রধানের হ্যায় 
অণনবিরোধিত্ব মাছে। অধ্যায়লমাপ্তির শেষবাকোর দ্বিকক্তির নিয়ম 
আছে, অতএব ভগবান্ প্রথমাধ্যায়ের শেষহৃত্রের শেষনাক্, অর্থাং 
বাখ্যাত” এই পদ বারদয় উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৮। 

ইতি চতুর্থ পাদ মমাপু ॥9॥ 
চে 

ইতি গ্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১।॥ 
যতি 



দ্বিতীয়োহ্ধায়ঃ। 

গ্রথমঃ পাদ? | 

শৃত্যনবকাশদোষপ্রমঙগগ ইতি চেক্সান্যান্মৃত্যনব নাশ. 

দোষপ্রসঙ্গীত ॥ ১॥ 

প্রথমেহধায়ে সর্দক্ঞঃ সর্সেশবরো জগত উত্পন্তিকাবণং মৃত্সুবর্ণায় 

ইব ঘটরুচকাদীনাং উৎপ্নস্ত জগতো নিয়ন্ত ত্বেন স্থিতিকারণং মায়ামা 
গ্রসারিত্তস্ত জগতঃ পুনঃ স্বাঘবন্েবোপণংহারকারণমবনিরিব চতুর্ষিন্ঘ 

ভূতগ্রামন্ত স এব চ সর্বেযাং ন আগ্সেত্যেতদ্বেদান্তবাকাসমনূয় গ্রতিগাদ' 

নেন গ্রতিপাদিতং প্রধানাদিবাদাশ্চাশবাত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং 

স্বপক্ষে স্তৃতিষ্তায়বিরোধপরিহার: প্রধানাদিবাদানাঞ হ্তায়াভামোগবৃহি 
পপস্পাপিপপপিপক্সি তি পিপি পীশি্পীি পাতি 

গ্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের উং. 

গত্তির কারণ। যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণ ইহারা ঘট ৪ কুগডলাদিব কার 

মেইবকপ পরমাম্মীই উৎপন্ন জগতের কারণ, অর্থাৎ তিনিই জগণ্জে 

নিয়ন্ত! বিধায় তাহাকেই জগতের স্থিতিকারণ বলিয়] জানা যায়। যে 

মায়াবীরা নানা গ্রকার মায়া প্রদর্শনপূর্নাক অন্তু ব্যাপার দর্শাইয়! দেই 

সকল প্ুনর্ধবার আপনিই সংহার করে) মেইরূপ পরমাযমা একবার এই 

জগৎ প্রমারিত করিয়া পুনর্বার আপনাতেই স'হার করিয়া থান 

অতএব তিনিই জগৎকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। যেন এ 

পৃথিবী চতুর্বিধ ভূতের নাশ্রয়, সেইরূপ পরমাম্মাও জগতের মাশ্রয। রি 

ামাদিগের সকলের আয়া, ইহাই বেদান্ত বাক্াগমন্থযের প্রতি 

ঘার। প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর অশবহ হেতু প্রধানার্দিবাদও নি 

বত হইমাঁছে। এইঙ্গণ শ্বীয়গঙ্গে প্রতি স্তায়বিরোধ পরিহার, গ্রধান 
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তন্বং গ্রতি বেদান্ত সষ্যাদি প্রক্রিয়ায় অবিশীতত্বমিতাস্তার্ঘজতস্ত গ্রতি- 
পাদনায় দ্বিতীয়োহ্ধ্যায় আরভাতে। তত্র গ্রাথমংতাবং স্বৃতিবিরোধ 
ুগন্ন্ত পরিহরতি যদুক্তং ব্রদ্ধৈব সর্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি তদুক্তমূ। 
কততঃ স্থৃত্যনবকাশদোধ প্রসঙ্গাৎ। স্মৃতিশ্ঠ তন্্াথ্যা পরমর্ধিপ্রণীত। শিষট- 
পরিগৃহীতা অন্তশ্চ তদনুগারিণাঃ স্মতয়ঃ এবং সত্যনবকাশাঃ প্রগজ্যেরন্ 
তান্থ হচেতনং এ্রধানং স্বতন্ত্র জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে মন্বাদিশ্বতয়- 

স্তাবচ্চোদনালক্ষেণেনাগ্রিহোত্রাদিনা ধর্দজাতেনাপেক্ষিতমর্থং সমপর্যস্য: 
মাবকাশা তবন্তি অস্ত বর্ণশ্তাশ্মিন কাঁলেইনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশ-চা- 
চার ইথং বেদাধ্যয়নমিখং সমাবর্ধনমিথং মহধর্শচারিণীনংযোগ ইতি তথ 
পুরযার্থাংস্তুর্র্ণ শ্রমধন্্মান নানাবিধান্ বিদধতি নৈবং কাপিলাদিস্বৃতী- 
নামনুষ্ঠেয়ে বিষয়েইবকাশোইন্তি মোক্ষসাধনমেব হি সম্যপর্শনমধিকৃত্য 
তা: গ্রণীভাঃ যদি তত্ধাপ্নবকাশাঃ স্্যুঃ আনর্থক্যমেবাসাং গ্রসজোত 
222588১৬424 
কারণবাদের ন্যায়াভালমূলকত্ব এবং প্রতি বেদান্তেই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার 
অনিনণীয়ত্ব আছে, এই সকল অর্থের প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
আরন্ত হইতেছে। গ্রথমত ন্মতিবিরোধ উল্লেখ করিয় তাহার পরিহার 
করিতেছেন। ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং তিনিই সর্বন্ঞ, এইরূপ যে উল্ত 
হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে, যেহেতু শ্মতির অনবকাশদে প্র হয়, 
তন্রাধ্য ক্বংতিই পরমঞ্ষি গ্রণীত এবং তাহাই শিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়ী- 
ছেপ। আন্তান্ত স্মৃতি মেই তত্ত্রাখ্য ্মতির অনুযায়ী, স্থতরাং ্রতিরই 
অনবকাশগ্রদর্ হইতেছে, এ সকল ম্মতিতে অচেতন রককৃতিই জগ- 
তের কারণ, তাহা নিবদ্ধ আছে। ্থাদি ্ ব তিতে অগ্রহোত্রাদি ধর্ম 
কথিত আছে; সুতরাং তাহার অবকাশও আছে, গ্রন্থ এই বর্ণের এই 
খালে যথাবিধি উপনয়ন, এইরূপ আচার, এইরূপ বেদাধায়ন, এইরূপ 
াবর্তন, এইকপ ধর্মপত্বীর সহবাদ, আর চতুবর্ণ বিহিত আশ্রমধরশ 
ও নানাবিধ পুরুযার্থ, এই মকলই স্মতিতে বর্ণিত আছে, অতএব এ 
দিতির অবকাশ দেখ! যায়, কিন্ত কাপিলাদিক্মতির অনুষ্ঠের 
বিষয়ে অবকাশ নাই। সম্যক দর্শন দ্বার! মোক্ষ মাধন অধিকার কাঁর- 
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তম্মাং তাবিরে।ধেন বেদীস্তা বাখ্যাতব্যাঃ। কথং পুন: ঈক্ষত্যাদিভে। 

হেতৃভো| বদ্ধৈব সর্বলং জগতঃ কারণমিতাবধারি 5 শরত্যর্থঃ ম্বত্যনবকা- 

শদেষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপাতে । ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্র গ্রন্জানীং পর. 

তন্তপ্রপ্গান্ত গ্রায়েণ জনা: শ্বতস্ত্যেণ শ্রত্যর্থমবধারগ়িতৃমশরু বন্তঃ গ্রখ্যাই, 

প্রণেতৃকাস্ স্মৃতিষবলগ্ষেরন্ তদ্বলেন চ শ্রতার্থং প্রতিপিংসেরন্। অশ্বং- 

কৃছে চ ব্যাথ্যানে ন বিশস্থযর্ধহুমানাৎ স্ৃতীনাং গ্রণেতৃযু। কপিলগ্রত্গী 

নাঁঞচার্যং জানম গ্রতিহতং ন্বর্ধযতে অতিশ্চ ভবতি "খষিং প্রস্থতং কপিনং 

বস্তমগ্সে জানৈর্রিভ্তি জায়মানঞ্চ পণ্যেৎ" ইতি । তন্মান্ৈষাং মতমদগার্ঘ 

শক্যং সম্ভাবয়িতুং তর্বা৭ষ্টন্তেন চ তেহ্্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি তক্মাঘপি সৃতি 

বলেন বেদান্ত! ব্যাখোয়! ইতি পুনরাক্ষেপঃ তস্ত সমাধির্নাস্তস্ম ত্যনবকাধ, 

দেঃষগরসঙ্গাদিতি | যদি স্বৃত্যনবকাশদোঁষ প্রঘগেনেশ্ববকারণবাদ আগ. 
পা সপ শি এসপি শিপপীপাশিত শি শশী টিসি শীশী ১5 ১৭১ 

৮ মনে 

যাই & মকল কাপিলাদি শ্মতি প্রণীত হইয়াছে, যদি উহাদিগের ঘনব 
কাঁশ হয়, তাহা হইলে এই কল স্ম তির অসার্থকতা হইয়া উঠে, অতএব 

অবিরোধেই বেদান্ত ব্যাথ্যাত হয়, তবে কিনূপে দর্শনাদি হেতুতে মর্ম 

্রঙ্গই জগতের কারণ, ইহ! অবধারিত হইতে পারে? বাস্তবিক শ্ম্িব 

অনবকাশগ্রসঙ্গে শরত্যর্থেও দোষারোপ হয়। ইহাই অনবকাশ যে, জন 

সকল প্রায়ই পরতন্ত্। তাহার! স্বততন্ত্প্রজ্জদিগের নিকট স্বাতদবারাগে 

আত্যর্থ অবধারণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার! ব্যাখা ভার 

গ্রণেত প্মতিবচন অবলঙ্থন করিয়া থাকে এবং সেই বলেই শ্রত্ার্থগ্রতি 

গাদন করে। আমরা যে ব্যাখা করিয়াছি, তাহাতে ধাহাবা বিশা 

করেন, তাহারা তাহাই বনুজ্ঞান করিপ! শ্মতিগ্রণেতাদিগের রতি 

বিশ্বাস করেন না এবং কপিল প্রভৃতির যে আর্যজ্ঞান তাহাও প্রতি 

বলিয়া জানা যাঁয়। শহ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কপিল খধিকে গা 

করিবেন এবং তিনিই পরে জ্ঞানদ্বারা মকল পূর্ণ করিবেন, আর ঃ 

জায়মান খাষিকে দর্শন করিবেন । অতএব ইহাঁদিগের মত অমথার্থ বিগ 

গ্রতিপাদন কর! যায় না এবং তর্কবলেই তাহার! দেই অর্থস্থগন করি 

পারে) হুতরাং ক্মতিবলেই বেদাত্ত ব্যাথ্যাত হয়, ইহাই পু্র্মাঃ মা 
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গ্যেতৈবমগ্যন্তা ঈশ্বরকারণবাদিগ্ঠঃ স্বতয়োইনবকাশ।ঃ গ্রনঙ্েরন্ তা 

উদ্াহরিষ]ামঃ। 'যৎ তৎ হুক্মবিজ্রেয়ংইতি পরং ব্রহ্ প্রকৃত্য সহ্ন্তরাম্মা 

তৃহানাং ক্ষেরদ্রশ্চেতি কথ্যত ইতি চোক্কা "তক্মাদব্যক্তমুংপন্নং ত্রিগুণং 

বিনগত্তম” ইত্যাহ। তথান্তত্রাপি “অব্যক্তং পুরুষে ব্রঙ্ধন্ নি ণে সম্পর- 
নীয়তে ইত্যাহ। “অতশ্চ সক্ষেপমিমং শুণুধবং নারায়ণঃ সর্বমিদং 

পুবাণঃ | স নর্গকাঁলে চ করোতি মর্গং সংহারকালে চ তদন্তি ভূ ॥ 
ইতি পুবাণে ভগবদগীতান্ চ “অহং কৃত্বস্ত জগতঃ গ্রভবঃ গ্রলয়স্তথ।” 

ইতি পরমাত্মানমেব চ প্র্ৃত্যাপন্তন্বঃ পঠতি “তম্মাৎ কায়াঃ গ্রভবন্তি 

সর্কে ম মূলং শাখতিকঃ মনিত্যঃ” ইতি । এবমনেকশঃ শ্বৃতিঘপীবরঃ কার- 
এহ্েনোপাদানত্বেন চ প্রকাগ্ততে । স্থৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানন্ত স্থৃতি- 

বলেনৈবোন্তরং প্রবক্ষ্যামি ইত্যতোইয়মন্তম্ৃত্যনবকাশদোষোগগ্ভানঃ। 

দেখ! যায়, আর মায়াতে সুঙ্াম্মক জগৎ লীন হয়, এইবণ বলা যায় না, 
তাহা হইলে নন্তান্ত স্তির অনবকাশদোষ প্রণঙ্গ হয়। যাদও ম্মতির 
অনবকাণদোষ গ্রসঙ্গ ঈখরকারণবাদে আক্ষিপ্র হয় এবং ঈশ্বরকারণ- 
গরতগাদিকা অগ্তা্য ম্মতির অনবকাশপ্রণঞ্গ হয়, অর্থাৎ "যাহা হুক 
তাহাই জানিবে” এইরূপে পরংব্রত্দোপনক্ষে "যিনি ভূত মকলের অন্তরাস্থা 

তাধাকেই জানিবে,” এইরূপে আয্মাই কথিত হয়, ইহা উক্ত আছে এবং 
“ত্বগুগাত্বক গ্রক্কৃতি মেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে” ইহা বলিয়াছেন, 
আর ঘন্তস্থানে লিখিত আছে ঘে, নিগুণ পুরুষেই প্রকৃতি লয় পান়। 
পুরাণে লিখিত আছে যে, অতঃপর সংক্ষেপে শ্রবণ কর, যিনি পুরাগ- 

পুরুষ গারায়ণ, তিনিই স্যষ্টিকালে এই অনন্ত-ব্রক্গাণ্ড সথষ্টি করেন এবং 
বিনাশকালেও তিনিই জগৎ সংহার করিয়। থাকেন। ভগবদগীতাতে 

লিখিত আছে যে, অজ্জুনকে শ্রীরুষ্ঝ বলিয়াছিলেন, আম! হইতেই জগ 
তের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে। আর পরমায়াকে উদ্দেশ করিয়া 
মাপস্তধ বলিয়াছেন যে, তাহা হইতেই শরীর মকল গ্রাছুতূত হয় এবং 
তিনিই ঘকলের মূলকারণ ও নিত্য। এইন্গে অনেক ক্ম তিতেই পরমেশ্বর 
সতের কারণ ও উপাদান বলিয়। প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক স্ম'তিবলে 
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দর্শিতন্ত শ্রতীন(মীশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্ণ)ং বিপ্রতিপ্ত চ স্মৃতী 

নামবস্কর্তব্যেইন্ত তরপরিগ্রহেইন্যতরন্তাপগ্িত্যাগে চ শ্রত্যনুদারিণা! 

শৃতয়ঃ গ্রমাণমনপেক্ষ্যা ইতর1ঃ। তছুক্তং প্রমাণলক্ষণে"নিরোধে ত্বনগেক্গ। 

শ্াদসতি হাজুমীনং” ইতি। ন চাতীন্দ্িয়ানর্থান্ শ্রৃতিমন্তরেণ কশ্চিছুগল 
তত ইতি শক্যং সষ্তাবয়িতুং নিমিন্তীভাবাৎ শক্যং কপিলার্দীন।ং শিষ্ঠা 

নামগ্রতিহতজ্ঞানত্বাদিতি চেৎ নসিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাং। ধন্মানুঠানা, 

পেক্ষা হি সিদ্ধিঃ সচ ধর্দশ্চোঘনালক্ষণঃ ততশ্চ পূর্ব সিদ্ধায়াশ্চোদনায় 

অর্থে ন পশ্চিমসিদ্ধপুকষবচনবশেনাঁতিশঙ্চিতুং শক্যতে মিদ্ধব্যপাখ্যব- 

নায়ামপি বহুত্বৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন গ্রকারেণ প্রৃতিবিগ্রতিগঞ্জে 

সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যৎ নির্ণয়কারণমস্তি। পরতত্গ্রজ্ঞশ্তাপি নাক- 

নাং শ্মতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো! যুক্তঃ কন্তচিৎ কচিন্ত, পক্ষপাতে মতি 
---শাীাীশীটী িটিশিশাসিস্ীশাস্পি শীট নি শিট শী টি পা টিটি পপনীশ নিসা এক 

যাহার স্থিতি হইতেছে, অর্থাৎ শ্মতিদ্বার| যে বিরোধ হয়, শ্রততি দ্বারাই 

তাহা সমাধান করা যায়, অতএবই গন্ঠ ম্মতির অনবকাশ উপন্স্ত হই 

যাছে। গপরন্ধ শ্রতিতেও ঈশ্বরকারণবাদের প্রতি তা্পর্য্য দর্শিত মাছে, 

আর বিগ্রতিপত্তি বিষয়েও অন্ততর পরিগহে শ্মংতির অবশ্ঠকর্তবাতাতে 

এবং অন্ততর পরিত্যাগেও শ্রুতির অন্ুযারী ম্মতি মকলই প্রমাণরূণে 

অপেক্ষণীয় নহে। প্রমাণ লক্ষণে উক্ত আছে যে, বিরোধ না থাকিনে 

অনুমানের অপেক্ষা নাই; আর শ্রতি ব্যতিরেকে কেন অতীব্রিয়বিষা 

লাভ করা যায়, ইহাও সমর্থন করাযায় না, যেহেতু তাহাতে খোদ 

নিমিত্ত নাই। আর যদ্দি বল কপিলাদির যেবিপ্ান তাহাও অগ্রতিহ্ত 

বিধায় সমর্থন কর1 যায়, তাহা ও নহে, যেহেতু উহাতে দিদ্ধির লাগে? 

আছে, এই স্থলে ধর্দানুষ্টানাপেক্ষাই সিদ্ধি এবং এই ধর্মও চোদনান্ 

জানিবে, অতএব পূর্বপিদ্ধ চোদনালক্ষণ ধর্মের যে অর্থ, তাহাতে গা 

সিদ্ধ পুরুষবচনবশে শঙ্ক! করা যায় না, যেহেতু দিগ্ধাভাব করনা? 

বছত্ব আছে) দিগ্ধদিগের প্রদর্শিত গ্রকারে ম্মতিবিরোধ হইলেও ধা 

হয় ভিন্ন অন্ত নির্ণকারণ নাই, আর যাহার! পরতনত্প্র্ধ তাহাদগে 

অকন্যাং ্ম.তিবিশেষ বিষগ্নে পঙ্ষপাত খু হয না, কাহারও কোন বি? 



১ম) পাদঃ। ] দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৫৩ 

পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ তশ্মাত্ন্তাপি স্ব তিবি গ্রতিত্ত রর 
গন্ভাসেন শ্রৃত্যন্থীনারানঙ্ুঘারবিবেচনেন চ সন্মার্সে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া। 
বা তু শরতিঃ কপিলন্ত জ্ঞানাতিশয়ং প্রদ্ণয হী প্রদর্শিতা ন তথ! আতি- 
বিরদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শতিসামাগ্মাত্র- 
তবাং। অন্ন্ত চ কপিলম্ত সগরপুন্বাণাং গ্রতপ্ত-ব্বান্দেবনায়ঃ স্মরণাৎ 

গন্ার্ধশনন্ত চ গ্রাপ্িরহিতত্তামাধকত্বাৎ। ভবতি চান্ত। মনোর্মাহা স্ব 
| ্রখ্যাগয়ন্তী ক্রতিঃ "যদ্বৈ কিঞ্চ মন্তরুবদৎ তড়েষঞ্জং” ইতি। মন্থুনা চ 
 "র্ূতেচাক্সানং সর্বছতানি চাত্বনি। সম পঠ্্াত্ময়াজী স্বারাজয, 
: মধিগচ্ছতি" ॥ ইতিসর্বাস্মত্বদর্শনং গ্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্যত ইতি 
গথাতে। কপিলো হি ন র্ধাযবদর্শনমন্ুমন্যতে গায়ভেদাত্যুপগমাৎ। 
 মহাভারতেইপি ঢ “বহবঃপুকষা বন্ন তা হো এক এব তু” ইতি বিচার্যয 
"বহবঃ গুকষা রাজন্ সাঙ্যোগবিচারিণাং। ইতি পরপক্ষমুপন্তস্ত তদ্ব রা 

গায়েন বহ্নাং পুরুষাণাং হি যখৈকা যোনিরুচ্যতে । তথা তং পুরুষং 
সপ শী পিস্পীিি শশা শপসপশীীশীপাচ ০ লি 2 ৯০৮১০ পিছ নিল পি শপ উপল ০ ্লাল3৭৯৮০৯55525 5১ ৫ 

নাশ াাীপীস্পিস্ 

পাত হইলে পুরুষমতির বৈরপ্যত্ধীরা যাথার্থ্যের অব্যবস্থা প্রদঙ্গ হয়। 
ঘতএব তত্বনির্ণ্ন করিতে হইলে ম্মতি বিপ্রতিপত্তির উপন্যাস দ্বারা 
এতানুগারে বিবেচনা করিয়া সন্মার্গে প্রজ্ঞা করা কর্তব্য। যে শ্রুতি 
কপিলের বিপ্রানাতিশয় প্রদর্শন করে বলিয়া প্রদর্শিত আছে, সেই 
শরতিতেই তিবিরুদ্ধ কপিলমতে শ্রদ্ধা জন্সিতে পারে না। বাস্তবিক 
কপিলমত মামান্ত শ্রতিতে প্রসিদ্ধ মাছে, অন্য থে কপিল মগরপুত্র- 
দিগকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বাহ্ছদেব নামের স্মরণ আছে। মন্ুর 
মাহাতয প্রকাশিক! অন্ত শ্রুতি আছে, যথা--মন্থু যাহা বলিয়াছেন, তাহা! 
বধ স্বরূপ। মধ বলিয়াছেন যে, সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে 
তকে সমান দর্শনকরত আল্মঙ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্মরাজ্য লাভ করিতে 
রে। এইরূপে সকলেই আয্মজ্ানকে গ্রশংসা করিয়া! কপিলমতের নন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কপিল সর্ব গ্রকার আত্মতত্বদর্শন স্বীকার 
আন না, যেহেতু তাহারমতে আগ্ছেদ স্বীকার আছে। “পুরুষ বু 
এক?” এইরূপে বিচার করিয়া "যাহার! সাংখ্যযোগের বিচার করে, 

৪৫ 



৩৫৪ বেদান্তদর্শনম্। | ১ম, পাঁদঃ। 

বিশ্বমাথ্যাগ্।মি গুধাঁধিকম্ঠ। ॥ ইতুপক্রম্য “মমাস্তরায়া। তব চ যে চান্ঠে 

দেহিসংপ্সিতাঃ। সর্দেষাং সাক্ষিৃতৌহসৌ ন গ্রা্ঃ কেনচিৎ কচিৎ। 

বিশ্মুর্ধা। বিশ্বতৃজে। বিশ্বপাদাক্ষিনাদিকঃ। একশ্চরতি ভূতে স্বৈরচামী 
যথাম্থথম্” ॥ ইতি সর্বাত্বতৈব নির্ধারিতা। শ্রুতি" সর্বাত্মতায়াং ভবতি 

্যশ্রিম্ সর্বাণি ভৃতানি আদ্ৈবাদদ্ধিজীনতঃ। তত্র কো মোহ্ঃ কঃ শোক 

একত্মন্পপ্ততঃ?, ॥ ইতি এবিধ । অ্তশ্চায্মতেদকল্পনয়াপি কাপিশস্ত 

তত্্রং বেদবিরুদ্ধত্বং বেদান্থগারিমনুবচনবিরুঞধতঞ্ধ। ন কেবলং হত 

গ্রকৃতিপরিকল্পনয়ৈবেতি সিদ্ধং বেদপ্ত হি নিরগেক্ষং স্বার্থে গ্রামাগা। 

রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচগান্ত মূলান্তরাপেক্ষম্। স্বার্থে গ্রামাণাবন্ 

পম ভিব্যবহিতশ্চেতি বিগ্রকর্ষ; তশ্মাত্েদরবিরদ্ধে বিষয়ে প্রভ্যনবাশ' 

পরদঙ্গো ন দোষঃ। কুতচ্চ ক ত্যনবকাশগ্রদ্ো ন দৌষঃ॥ ১ 
রি ৬৮ পাপী, ৮5 7১ পাশ তি শি পাশপাশি দত ৬ নস 

তাহারাই বহু পুরুষ শ্বীকার করিয়া থাকে," এইরূপ গরপক্ষের উ্থাপন- 

পুর্বক তাহার নিরাস করিয়! "যেমন বহ্পুরুষের একই যোনি কথিত 

আছে, সেইকপ এক পুরুষই বিশ্বময় ও গুণ|ধিক বলিয়। ব্যাখ্যা করিব। 

এই উপক্রমে "যাহাকে দেহী, অর্থাৎ আয়া বল] যায়, ধিনি তোমার ৪ 

আমার তন্তরায্বা তিনিই মকলের সাক্ষীন্ব্ূপ তাহাকে কেহ বখন 

গ্রহণ করিতে পারে না, আর এই বিশ্বই তাহার মন্তক, বিশ্বই তাহা? 

মুখ, বিশ্বই তাহার পাদ, বিশ্বই তাহার চক্ষু এবং বিশ্বই তাহার নাণিকা। 

তিনি এক হইয়া ও সর্কাভূতে আপন ইচ্ছান্থমারে যথা ন্থখে বিচরণ করেন, 

এই মকলই আত্মা, ইহ নির্ধারিত হইয়াছে। আর আত্মাই সর্বময়, এ 
বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, যাহাতে সর্ধডূতে বিদ্যমান আছে, সেই আমারে 

যে জানিতে পারে, অর্থাৎ যে ব্যক্কি একাঝ্মুত1 দর্শন করে, তাহার শো 

মোহ থাকে না। অতএব কপিল আঁত্মভেদ কল্পনা করেন বণ 

তাহার মত বেদবিকষদ্ধ ও বেদানুসারী মনবচনবিরুদ্ধ। কেবল গজ 

গ্রক্কতি কষ্পনাদ্বার1 এ মত সিদ্ধ হইতে পারে না। খাম্তবিক বে রি 

পেক্ষ, শ্বাথসাধন বিষয়ে তাহারই গ্রামাণ্য আছে। গরন্ত ঘেমন রি 

তেজ ববপবিশেষে নানা প্রকার হয়, সেইরপ পুরুষষাক্যও মুলানরাণ্ে 



১ম, পাদঃ।] . দ্বিভীয়োহধযায়ঃ। ৩৫৫ 

ইতরেযাঞ্চানুপলন্ধে; ॥ ২॥ 

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩॥ 

টিটাটিত 5657522-228 

গ্রধানাদিতরাণি যাঁনি গ্রধানপরিণামত্বেন স্থৃতৌ কল্পিতানি মহদা- 

দীন ন তানিবেদে লোকে চোপলভ্যস্তে ভূতেন্ত্রিয়াণি তাবৎ লোৌক- 

বোগ্রদিদ্বত্বাৎ শক্যন্তে ন্র্ত/ম্। অলীকবেদগ্রসিত্ধত্বাত্ত, মহদাদীনাং 

ধঠগ্ঠেবেক্্রিয়ার্ত ন স্থৃতিরবকল্পতে ৷ যদপি চিৎ ততপরমিৰ শ্রবণমব- 

তামডে ভদপ)তৎপরং ব্যাখ্যাতং আছ্মানিকমপ্যেকেষাং ইত্যত্র | কার্ধ্য- 

পৃতেরগ্রামাগ্যাৎ কারণস্থৃতেরপাপ্রামাণ্যং যুক্ত মিত্যভি গায়; তম্মাদপি ন 

মত্যনবকাশগ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টসস্ধ ন বিলক্ষণন্থা দিত্যারত্যো- 

নূথিষাতি ॥ ২ ॥ 

এতেন নাঙ্ঘান্মতি গ্রত্যাখ্যামেন ঘোগন্মতিরপি গ্রত্যাখ্যাতা দ্র" 

অতএব ৰেদবিরুদ্ধ বিষয়ে ল্মতির অনবকাশপ্রমঙ্গও দোষ বলিয়! গণ্য হয় 
না) সুতরাং কোনরূপেও এই স্থলেও প্পত্ির অনবকাশপ্ুসঙ্গদোষ 

হইতে গারে না। ১॥ ৃ 
গ্রক্ৃতির ইতর মহত্ত্ব প্রভৃতি যে গ্রকৃতির পরিণাম বলিয়। স্মৃতিতে 

কল্পিত আছে, তাহা বেদে কিম্বা] লোকে উপলাভ কর] যায় না, পরন্ 

ভূত ৪ ইন্দ্রিয় মকলই লোকে ও বেদে প্রণিদ্ধ আছে, ইহা! বলা যাইতে 

গারে। বাস্তবিক মহত্বত্বাির কাঁরণতা লোকে ও বেদে প্রপিদ্ধ নাই 

বণিয়াই ম্মতিতেও তাহা কল্পনা করা যায় না। আর কোন স্থলে যে 

গ্র্কতি পর বলিয়| ভাঁমমান হয়, তাহাতেও প্রকৃতি পর নহে, ইহাই 
খাধ্াত হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যন্ম তির অগ্রামাণ্যহেতু কারণ শ্বুতিরও 
খাম যুক্ত হয়। ইহাই অভিগ্রায়। অতএব ম্মতির অনবকাশগ্রসঙ- 
দোষ হইতে গাঁরে না। আর তর্কন্বারা যে দোষোট্াবন করা৷ তাহা ও 
নিবারিত হইবে ॥ ২। 

দুর্মোজ প্রকারে সাংখান্মতির খওন ছারা যোগ ন্মৃতিও খণ্ডিত 
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ব্যেতভিদিশতি তত্রাপি অতিবিরোধেন প্রধান স্বতন্ত্রমেব কারণং মহ. 

দাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদগ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে। নন্বেবং সতি মমান, 

তায়ত্বাৎ পূর্বেগৈবৈভাগতং ক্রিমর্থং পুনরতিদিশ্তুতে অস্তি হাতাভাধিক 

শঙ্কা সম্যপর্শনাভ্যপায়ো হি যোগে| বেদে বিহিতঃ “শ্রোতব্যো মন্তবো। 

নিদ্ধ্যাসিতব্য;” ইতি "ত্রিরুনতং স্থাপ্য সমং শরীরং” ইত্যাদিনা চা. 

নাঁদ্দিকল্লনাপুরঃমরং বন্প্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষাদদি দৃষ্ঠছে 
লিঙ্বানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি মহসম্রশ উপলভ্যন্তে “তাং যোগমিতি 

মনতাস্তে স্থিরামিক্্রিয়ধারণাং" ইতি “বিদ্যামেতাং যোগবিধিশ্ঠ কৃতন" ইতি 

চৈবমাদীনি। যোগশান্্রেইগি "অথ তত্বদর্শনাভাপায়ো যোগঃ" ইতি 

সম্যদ্র্শনাভ্যুপায়ো যোগঃ ইতি সম্যগর্শনাত্যুপায়ত্বেটব যোগ, 

ইশীক্রিয়তে অভঃ িনিটরাগানানিাানর 
এসপির পপাপনানপাপ পা ৩ পতি পা পিশাপীিশাশী 4 2৫৯ এ পিপি শশা ২১০০ ০ এব শাশিশীট 

হইয়াছে। সংখোরা শ্রুতিবিরোধ স্বীকার করিয়া চর কাব? ॥ 

মহত্বত্ব(দি তাঁহার কার্ধ্য এইরূপে লৌকিকে অগ্রমিদ্ধ ৪ বেদবিরুন্ধ কন 
করিয়া থাকেন। এইক্ষণ জিজ্ঞান্ত এই যে. সমান অনবয়বশত পূর্বেই উ- 
মত নিরস্ত হইয়াছে, তবে পুনর্বার তাহার অতিদেশ কেন? গর 

ইহাতে আর অধিক আঁশঙ্কা এই যে, যে উপায়ে সম্যক দর্শন হা, তাহাই 
যোগ বলিয়! বেদে কথিত আছে। আর “শ্রবণ করিবে, মনন করিবে $ 

নিদিধ্যাসন করিবে” ইত্যানদিন্ূপে আদনাদি কল্পনাপুরদরঃ বাহপ্যরূগ 

শ্বেতাঙ্বরোপনিষদে যোগবিধান দৃষ্ট আছে এবং যোগবিষয়ে সহস্র মত 

বৈদিকযোগহেতু উপলাভকরা যায়। যোগশান্ত্রে লিখিত আছে ? 

স্থিররূপে যে ইন্জিয়ধারণ তাহাকে যোগ বলিয়া জানা যায়, এবং যো! 

বিধিকেই কৃত্ক্ন বিদ্যা বলাযায়। আর তনবদর্শনের যে উপার ভা 

যোগ) এইরূপে দম্যক দর্শনের কারণকে যোগ বল! যায়, অতএব দ্র 
দর্শনের উপায়রূপেই যোগ স্বীকৃত হয়, শ্বৃতরং গ্রতিপহ্ন অর্থের এব 

দেশত্বহেতু অষ্টকাদি শ্তিরত্তায় যোগস্ম তিও অনিনদনীয় হইতেছে, গ 

এব পূর্বোক্ত অধিক শঙ্কা অতিদেশেই নিবৃত্ত হইল) যেহেতু থর এব 

দেশগ্ঞান হইলে যে অন্ত আ্থকদেশের বিগ্রাতিগনতি হয়, ভাহাই গুণে? 
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নগবদনীয়া ভবিষ্যতীতি। ইয়মগ্যধিকা শঙ্কাতিদেশেন নিবর্ধ্যতে 

অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপাটর্থকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্বোক্তায়! দর্শনাৎ। 

মতীদপ্যধ্যাতখমবিষয়ান্থ বহ্বীষ্ ম্মতিহু সাঙ্খযোগন্মতেরেব নিরাকরণায় 

্ধঃ কৃতঃ সাঙযাযোগো হি পরমপুরযার্থপাধনদ্েন লোকে প্রখ্যাত 

শিষ্টেন্চ পরিগূ হীতো লিঙ্গেন ৮ আোতেনোপবৃংহিতৌ তৎ্কারণং সাঙ্য- 

যোগাভিপন্নং জাত্ব! দেবং মুচ্যতে সর্ধপাঁশৈরিতি । নিরাঁকরণন্ত ন সাঙ্থয- 

্তিদ্ঞানেন বেদনিবপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি । 

এরতিহি বৈদিকাদাত্সৈেকবিজ্ঞানাদন্তনিঃশ্রেয়লসাধনং বারয়তি “তমেব 

বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায়” ইতি। দ্বৈতিনো হি 

(ত সাঙ্খা। যোগাশ্চ না্বেকত্বদর্শিনঃ। যত্ত দর্শনমুক্তং তৎকারণং সাঞ্ঘ- 

.যৌগাভিপন্নমিতি বৈদিকমেৰ তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাঞ্যযোগশব্াানভযা- 

_- শী তি শী পনি ত ০ সপন পপ পাপা পিপি পাপা শা পপ পপ পে পি শশা শিসীসা পাশাশাশীীটী শািশিটি শিট ৮০ পেশী শপ আপ 

রীতিতে দেখা যায়। 'ধ্যায্মবিষয়ক বহু বহু স্মংতি বিদামানে সাংখ্যন্ম তি 
ও যোগম্মতির নির/করণে যত্র করা কর্তব্য। সাংখান্থতি ও যোগস্থৃতি 

_ এই উভয়ই পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া লোকে প্রপিদ্ধ আছে এবং এ 

কারণেই শিষ্টগণ উক্ত উদয় শ্মতি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্তরূপ 

_ প্রোতলিঙ্গেই উক্ত ্মতিদ্ধয় বর্দিত হইয়াছে, অতএবই লিখিত হইয়াছে 

যে, সাংখ্যযোগাভিপন্ন দেবকে জানিয়! সর্ধ পাশ হইতে মুক্ত হইতে 

গারে। তবে যে উক্ত মতের নিরাস হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, 

'বদনিরপেক্ষ সাংখ্যজান অথব। সাংখ্যযোগ দ্বার মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। 

'বদিক আত্মবিজ্ঞানভিন্ন অন্য যে মোক্ষদাধন আছে, তাহা শ্রতিই 

নবারণ করিয়াছে, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কেবল সেই গরমাত্মাকে 

নানিলেই মৃতকে অতিক্রম করিতে পারে, এ জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাডের 

গ্তগন্থা নাই। সেই সাংখ্যের! দ্বৈতদাঁবাঁদী। তাহাদিগের যোগেও 

গাত্বদর্শন হয় না। তবে যেসাংখ্যমত দর্শন বলিয়! উক্ত আছে, তাহার 
চারণ এই যে, সাংখ্যযোগন্থারা বৈদিক জ্ঞানই হইয়া! থাকে, অর্থাৎ 
ংখাযোগশনে বৈদিক জ্ঞান ও ধ্যান কথিত হয়। বাস্তবিক সীংখ্য- 
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ন বিলক্ষণত্বা?স্য নথাত্ব্চ শবাৎ ॥ ৪8 ॥ 
৮ সপশ্পাশপীপিলীপীপীপাশিপিসপিশ টিপিপি পাটি ২ শা শি পিস এ চির 

জপ্পাসপ তা সি 

মতিলপ্যতে প্রত্যাসান্তেরিত্যবগন্ধব্যং যেন ত্বংণেন ন নিরুধ্যতে তেনে, 

মেব সাঙ্যযোগন্মত্যোঃ সাবকাশত্বং । তাদ্যথাইসঙ্গো! হয়ং গুবষ ইন্চোক 

মাদদিশ্রুতিপ্রপিঞ্ধমেব পুরুষস্ত বিশুদ্বত্বং নিুপপুরুষনিরূপণেন মাই. 

রভ্যুপগম্যতে। তথ! চ যোগৈরপি "অথ পরিত্রাটু বিবর্ণবানা ঘুখো, 

ইপরিগ্রহঃ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রপিদ্ধমেব নিবৃততিনিষ্ঠত্বং গ্রব্রজ্যা ছ্যুপদেখে, 

নানুগম্যতে | এতেন সর্বাণি তর্কক্মরনাণি গ্রতিবক্তব্যানি তান্তগি তর্কোগ- 

গত্তিভ্যাং তত্বজ্ঞানায়োপকুর্বন্ভীতি চে উপকুর্বস্ব নাম তৰপ্রানন 

বেদীস্তবাকোভা এব ভবতি পনাবেদবিন্মনুতে তং বৃতস্তং তং তৌপনিষং 

পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যেবমারদিশ্রুতিত্যঃ ॥ ৩॥ 

র্ান্ত জগতে নিমিত্বং কারণং গ্রকৃতিশ্চেত্যন্ত পক্ষস্তাক্ষেপঃ শ্বতি 

নিমিত্ঃ পরিষতঃ তর্কনিমিত্ত ইদানীমাঙ্গেপঃ পরিহীয়তে । কুভঃ গুন- 

রশ্রিরবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তন্তাক্ষেপস্থাবকাশঃ | নু ধর্ম ই 
শে োসপপশীপশীীপিশাত তি তিতাস 

মতের যে অংশ বিরুদ্ধ নহে, সেই অংশ গ্রহণ করিয়! সাংখামতকে দর্শন 

বলা যায়। «এই পুরুষ অসঙ্গ* ইত্যাদি শ্রুতিগ্রপিদ্ধ পুরুষের বিশ্বদধবই 

বিঞ্রানপুরুষনিরূপণে সাংখ্যেরা শ্বীকার করেন। যোগেও উক্ত আছে 

যে, জাননিপুণ ব্যক্তি সর্বত্যাগী, বিবর্ণবাস, মুণ্ডিতসুণ্ড ও অপরিগ্ 

হইয়! থ|কিবে । ইত্যাদি শ্রতিতে গ্রত্রজ্যাদির উপদেশেই সর্বনিবৃতি 
জানা যায়, ইহাতে সর্বপ্রকার তর্কের উত্তর হইল, আর যদি বল, তই 

উপপত্তির দ্বার! তত্বজ্জানের উপকারক হয়, তাহাতে বক্তব্য এই ঘে, দর্ক 
উপপত্তির উপকার করুক, কিন্তু বেদান্তবাক্যেই তত্বঞ্জান হয়। শ্রুতি 

লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে কখনও সেই উপগন্ধিং 

প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে গারে ন।॥ ৩॥ 
বদ্ধ এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও গ্রক্কৃতি। এই বিষয়ে যে দৌধাধঃ 

হইয়াছিল, শ্ম তিদ্ার| দেই দোষ পরিষত হইয়াছে, এইদ্বণ তরকধারা ৪ 

দৌধাশশ্কার পরিহার করিত্েছেন,। পূর্বে যেরূপ আগমার্থ খবধাও 
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ক্গণাপ্যনপেক্ষ আগমে। ভবিতু মর্হতি ভবেদয়মব৯গ্ে। যদি গ্রমাণান্তরা- 

নবগাহ আগমমাত্প্রমেযোধ্যমর্থ; সতাদনুষ্টেযবূপ ইব ধর্মঃ পরিনিষ্প- 

নত বগ্গাবগম্যতে । পরিনিপ্ন্নে চ বস্তনি প্রমাণান্তরাণা মন্তাবকাশো। 

ধথা পৃথিব্যাদিযু। যথ| চ শ্রুতীনাং গরম্পরবিরোধে সত্যেকবশেনের! 

নীযন্তে এবং গ্রমাণাস্তরবিরোধেহপি তদ্বশেনৈব শ্রুতিনীয়তে। দৃষ্টসাধর্থ্ণ 

চাদৃষটমর্থং সমর্পয়স্তী যুক্তিরমূভবন্ত সঙ্গিকৃষ্যতে বিগ্রকৃষ্যতে তু শ্রতিটরতি- 

হমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাধ। অন্গভবাবসানঞ্চ ব্রন্মবিজ্ঞীনমবিদ্যায়! নিবর্ভকং 

মোগমাধনণ দৃষ্টফলতয়েষাতে। শ্রুতিরপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ? ইতি 

শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্তবাং দর্শতি অতন্তর্ব- 

নিমিত্ঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে ন বিলক্ষণত্বাদন্তেতি। যছুক্তং চেতনং 

হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপেও তর্কনিমিত্ত দোষাশঙ্কবীর উথাপনই 

হইতে পারে না। তথাপি যদি বল, ধর্মের স্তায় ত্রঙ্মেতে আগম অনপেক্ষ 

হইতেছে, এইক্ষণ ইহাতে বল। যাইতে পারে যে, যদি প্রমাণান্তরের 

অবগম না থাকে, তাহ! হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত 

দি্ধান্ত আগমমাত্রেরই প্রাণশ্বরূপে বিদ্যমান আছে; বাস্তবিক যেমন ধর্ম 

অমুষ্টেয়ূপ, সেই গ্রকার ব্রহ্ম পরিনিষ্পরনরূপ বলিয়! জান! যায় এবং 

পরিনিষ্ন্ন বস্ততে পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রমাণান্তরের অবকাঁশ আছে, 

যেমন শ্রতিমকলের গরম্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে কান কারণবশতঃ 

কোন কোনটি এহণ কর! যায়, সেইরূপ প্রমাণান্তর বিবোধ হইলেও 

সেই প্রমাণবলেই শ্রুতি পরিগৃহীত হয়। যে যুক্তি দৃষ্ট সাধর্মদবার! অদৃষ্টার্থ 

সাধন করে, তাহাও অনুবের অনুগত আছে এবং শ্রুতির বহিভূতি 

হয়, যেহেতু অন্ভবমাত্রেই স্বার্থের কথন হইয়! থাকে । আর ত্রগ্গবিজ্ঞান 

হইলেই অনুভবের অবসান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং দৃষ্ীফল 

বিধায ও ত্রহ্ষবিজানকেই মুক্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
'ন্ধ শ্রবণ করিবে, ও ব্রদ্ম মনন করিবে" এই শ্রুতিও শ্রবণ ব্যতিয়েকে 

মনন বিধান করিয়! তর্কই যে আদরণীয় ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, অত- 

বই তর্কনিমিত্ দোষায়োপ হইতে পায়ে উহ! বিলক্ষণ বিধা দোষা- 
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বঙ্গ জগতঃ গ্রকৃতিরিতি তগোপপদ্যতে। কম্মািলক্ষণত্বাদস্ত বিকারন্ত 

প্রকৃত্য। ৷ ইদং হি ব্রঙ্গকীর্য্যত্বেনীভিগ্রেয়মাণং জগদ্ব,দ্দবিলক্ষণং অচেতন. 

মন্ুদ্ধগ দৃশবাতু ব্রদ্ধ চ জগদ্ধিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ শয়তে। ন চ বিলঙ্ষণ্ে 

গ্রকৃতিবিকারভাবে দৃষ্টঃ ন হি রচকাদয়ে! বিকার! মৃ্্রকৃতিকা তবন্তি 

শরাবাদয়ে! বা স্থুবর্ণপ্রক্তিকাঃ মুদৈব তু মুদন্বিতাঃ বিকার।ঃ গ্রত্রিন্তে 

ন্ববর্ণেন স্ুবর্ণান্বিতাঃ তথেদমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমেহান্বিতং ঈদ, 

চেতনশ্তৈব সখদুঃখমোহায্মকন্ত কারণস্ত কার্ধ্যং ভবিতুমহ্তি ন বিলঙ্ষণঞ্ 

্রঙ্গণঃ ব্রঙ্গবিলক্ষণত্ব্চা স্তজগতোশুদ্ধচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যমূ। অন্তধং 

হীদং জগং সুখছুঃখমোহা স্বকতয়। প্রীতিপরিতাপবিষাদ।পিহেতুত্বাৎ স্বর্ণ 

নরকাদুচ্চাবচ প্রপর্ধত্বাচ্চ। অচেতনং চেদ্দং জগৎ চেতনং গ্রতি কার্য 

কারণভাবেনোৌগকরণভাবোপগমাৎ নহি সাম্যে সত্যুপকার্ষোপকারক- 

৮ পা টি শিপপপ্পপপপস্পপশশ্শীমপ ৮ পি তি তি তি ০৯ সী ৩ শি ০ পসপপস্পাপশপিপাপপপাস্পাাাপসপী ক উস উপ আপ পি ও পা তিল 55 পনি 

রৌপ হয় নাই । আর যে উক্ত আছে) চেতন ত্রহ্মই জগতের গ্রক্তি, 

ইহা উপপত্ন হইতেছে না, যেহেতু উক্ত বিকার প্রন্কৃতি হইতে অতিবি্ত 

তাহাদের প্রক্কতি বিকার দেখা যায় না, পরন্ত কুগুলাদি মৃত্তিকা গ্রকৃতিন 

বিকার, সরাবাদি নুবর্ণ প্রকৃতির বিকার নহে। বাস্তবিক মৃত্তিকা গ্রন্থ 

তির যাহ| বিকার তাঁহাঁও মৃত্তিকা এবং স্থবর্ণ গ্রক্কৃতির যে বিকার 

তাহাও স্বর্ণ ভিন্ন নহে। এইরূপ সুখছুঃখমোহান্বিত অচেতন জগ২ঃ 

সুখছুঃখমোহাষ্িত অচেতন কারণের কার্দ্য হইতে গারে। কিন্ত উই 

জগতে অতিরিক্ত ব্রদ্ষের কার্য হইতে পারে না। জগৎ গে রঙ্গের অভি 

রিক্ত তাহা ও তাহার অশ্তদ্ধত্ব ও অচেতনত্ব দ্বারাই জান! যায়) আর 

দুঃখমোহাম্মকত্ব, গ্রঠীতি, পরিতাঁপ ও বিষাদাদি সমস্বিতত্ব ও স্বর্গ নরকানি- 

ভাগিত্ব প্রযুক্তই জগৎ অন্তদ্ধ বলি! গ্রতীমবমাণ হইতেছে। আর দে 

তনের গ্রতি জগতের কাধ্যকারণভাবে উপকরণীভাব দ্বীকার আঃ 

বলিয়াই জগৎ যে অচেহন তাহা জানা যায়। যদি জগৎ ব্র্গের দম? 

হইত, তাহা হইলে ব্রদ্গেতে জগতের উপফরমীতাব কল্পন1 করা যাই 

পারে না, কদাঁচ দুইটা প্রদীপ পরপ্পরের উপকার সাধন করে নাঃ ধা 

বল যেমন স্বামী ৪ ভূত ইহারা একজাতীয় হইলেও পরগারের উপ: 
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ভীবে। ভবতি ন হি প্রদীপৌ পরম্পরস্তোপকুরুতঃ | নন চেতনমপি কার্ধ্য- 

করণ, স্বামিত্ত্যন্তায়েন তোক্ত,রুপকরিষ্যতি ন স্বামিহৃত্যয়োরপ্যচেত্ত- 

নাংশন্তৈব চেতনং প্রত্যুপকারকত্বাৎ। যো হোকন্য চেতনস্ত পরিগ্রছে 

বদ্যািরচেতনভাগঃ ম এবা্স্ত চেতনস্তেগকরোতি ন তু স্বয্মেব চেত- 

নশ্চেতনাস্তরন্ত উপকরোত্যপকরোতি ব| নিরতিশয়! হাকর্তীরশ্চেতন] 

ইতি সাঙ্খয মন্তান্তে তক্মাদচেতনং কার্ধ)করণম্। নচ কাষ্টলোষ্টাদীনাং 

(চতনত্থে কিঞ্চিতগ্রমাণমন্তি গ্রসিদ্ধশ্চায়ং চেতনাচেতনবিভাঁগেো লোকে 

তন্মাব্রঙ্গবিলক্ষণত্বায়েদং জগৎ তত্প্রক্কৃতিকম। যোইপি কশ্চিদাচক্ষীত 

কতা জগতশ্চেতন প্রক্কৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগমি- 

হ্যামি গ্রকৃতিরূগন্ত বিকারেহন্বয়দর্শনাৎ অবিভাবনন্ক ঠৈতন্যস্ত পরিণাম- 

বিশেষাক্টরবিষ্যতি যথ| স্পষ্টচৈতন্তানামপ্যাম্মনাং স্বাপমূঙ্ছাদ্যবস্থান্ 

 চৈতগ্ঠংন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্রাদীনামপি চৈতন্তং নবিভাবয়িষ্যতে | 
শা শিপ তি ৮ পপ শি টা্পীশীশীতীপি শী শীট টি িশিশ্শপাসপসী শিপ তি পাতাটসিপ? শীট পো শীত পিপি সী শিিঁটা শিপ টি পা পিপি 

করে, মেইরূপ সচেতনও চেতন জগতের উত্পত্তিতে উপকার 

করিতে পারে, তাহা নহে, যেহেতু স্বামী ও ভৃত্য ইহাদদিগের অচে- 

হনাংশই চেতনের প্রতি উপকারক হয়, অর্থাৎ এক চেতনের পরিগ্রহে 

[দি যে অচেতন ভাগ, তাহাই অন্য চেতনের উপকার করিয়। থাকে, 

কন্ত যে স্বয়ং চেতন, তাহ! চেতনান্তরের উপকার বা অপকাঁর করিতে 
গানে না। মাংখ্যের! বলিয়া থ|কেন যে চেতন নিরতিশয় 'শকর্ত!, অতএব 
অচেতনই কার্ধ্যের গ্রতি কারণ হয়, কিন্তু কা্লোট্ট্রাদির চেতনতাবিষয়ে 
“কান গ্রমাণই নাই, এইরূপ চেতনাঠেতনভাবই লোকে গ্রপিদ্ধ আছে। 

মতএব ব্রঙ্গাতিরিক্ত, এই জগতের বন্ধ গ্রক্ৃতিত্ব স্বীকার করা যায় না। 
সপর কেহ শ্রুতিদ্বারাই জগতের চেতনগ্রকৃতিকত্ব বলিঘা থাকেন এবং 
উনেই দমন্ত জগৎ দচেতন বলিয়া জানিতে পারা যায়, যেহেতু বিকারে 

ঘতিরাগের অয দর্শন আছে, কিন্ধ চৈতগ্ঠের গরিণামবিশেষহেতু চেতন 
যা বোধ হয় না, যেমন স্গষ্টত মচেতন আম্মার নিদ্রা ও মোহাবস্থাতে 

ত গ্রতীয়মান হয় না, মেইরূপ কাষ্ঠলোষ্টাদির চৈতন্ত অনুমিত হই- 

সিহন!। এইরূপ বিভাবিত ও ক্মবিভাধিত্প বিশেষহেতু রগাদি 
ূ ৪৬ 
ৃ 
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এতন্মদেবচ বিভবিতত্বাবি ছাবিতত্বক্তাৎ বিশেষাদ্রগাঁদিত।বাঁভা বাঁধ 

ক্যকরণ|নামায়বনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষেইপি গুণগ্রধানভাবে। ন বিরোং, 

স্ততে। যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেইণি মাংসহপৌদনাদীনাং গ্রত্যাত্ববর্তিনে। 
বিশেষাৎ গরম্পরোপকারিত্বং ভবত্বেব মিহাপি ভবিষ্যতি গ্রবিভাগ গ্রনিধি, 

রপ্যত এব নবিরোংস্তত ইতি । তেনাঁপি কথন্চিচ্চেতনত্বাচেতনত্বল্গণ; 

বিলক্ষণত্বং পরিহীয়েত। শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণন্ত বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহীতে 

ন বেতরদণি বিলক্ষণত্বং পরিহ্ীং শকাত ইত্যাহ। তথাত্বঞ্চ শব দিতি। 

অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমন্তপন্ত বন্তনঃ চেতনত্বং চেতন গ্রকৃতি 

বত্বশরবণাচ্ছবশরণতয়! কেবলযোতগ্রেক্ষতে তচ্চ শব্দেনৈব বিকধ্যতে নত! 

শবাদপি তথাত্বমবগম্যতে। তথ।ত্বমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি। 

শদএব বিজ্ঞানধাবিষ্ঞানং চেতি কণ্তচিদ্ধিভাগস্তাচেতনতাং আবধন 

চেতনাদক্ষণে! বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছাবয়তি। নম চেতনত্বমপি কচি, 

ভাঁবাভাবদার] কার্যের কারণস্বৰপ মাম্মার চেতনত্বের অবিশেষ থ|কিনেঃ 

গুণগ্রধানভাব বিরুদ্ধ হয় না। যেমন মাংসস্থপাদিতে পার্থিবন্ধের কোন 

বিশেষ না থাকিলেও আয্মাতে বিশেষ বোধহেতু পরস্পর উপকারি 

হয়, সেইৰপ জগতেও বন্ধের পরস্পর উপকারিত্ব জান! যাঁয়। এই কার: 

থেই প্রবিভাগ সিদ্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এইরূপেই জগ্থ অচেতন ও বর 

চেতন বিধায় যে ব্রদ্গের অতিরিক্কতা উক্ত হইয়াছে তাহা গরিষত হই 

যাছে। পরথ ্র্ শুদ্ধ এবং জগং অশুদ্ধ, এইরূপে যে বৈলক্ষণ্য উত্ত হই 

য়াছে, তাহা পরিস্বত হয় নাই, আর অন্তান্ত বৈলক্ষণোরও পরিহার কা 

যায় না, বাস্তবিক লোকে সকল বস্তুর চেতনত্ব জান! যায় না। ৭ 

মাত্রই চেতনগ্রক্কৃতিক। অতএব তাহাদিগেরই চেতনত্ব উৎপ্রোক্ষত £ 

ইহাও শবদ্ধারা বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু শবেও জগতের গ্রক্কৃতির বৈলগ 

জানা যায়। আর শব্ষই ধিঞ্ঞান ও অবিজ্ঞান এইরূপে কোন তা 

অচেতনত! শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রপ্ধ হইতে অচেতন জগৎ আতিরি 

ইহা গ্রতিপাদন করে, আর কোন স্থলে অচেতনত্বরূগে অভিগ্রেত % 
ও ইন্জিয় মকলের চেতননবশ্রত হয়, যথা।-_*মৃত্তিক বলিয়াছিল ৫81 
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অভিমানিব্যপদদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যান ॥ ৫ ॥ 
সী শিীশি্ীশিিীশিপাীশশাশীশীশীশীট 

পাপা ৭৯ 

চেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াখাং আয়তে যথ! ুদবীদাপোইক্রবন* 

ঈতি প্তত্বেজ এঁক্ষত তা আগ এক্ষত্ত” ইতি চৈবনাদ্যা ভূ'্তবিষয়া চেত- 
নত্বষ্নতিঃ ইন্ট্রিযবিষয়াপি "তে হেমে গ্রাণা অহংশেয়সে বিবিদমান। ত্র্গ 
গা.ঃ” ইতি “তে হ্ বাঁচমৃচুন্বন্ন উদগায়” ইতি চৈবমাদোক্র্িয়বিষয়েতি। 

অত উত্তরং গঠতি ॥ ৪ 

তুশন্দ আশগ্কামগনুদতি ৷ ন খলু দ্বীনি ত্যবং জাতীয়করা ক্রত্য। 

ভূতেন্ত্িয়াণাং চেতনত্বমাশক্কনীয়ং যতোইভিমানিব্যপদেশ এষঃ | মুদাদ্য- 

ভিমানিন্তে। বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনাদেবতা বদনপংব্দনাদিষু চেত- 

নোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যবদিশ্ঠন্তে ন ভূতেক্িয়মাত্রম। কশ্মাদ্বিশেষানু- 

গৃতিভ্যাম্। বিশেষে হি ভোক্তণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চেতনাচেতন প্রবি- 

ভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ সর্বচেতনতায়াং চামোৌ নোপপদেযেত। অপি চ 

বলিয়াছিল” “সেই তেজ দেখিয়াছিল ও সেই জল দেখিয়াছিল” ইত্যাদি 

শ্রুতিতে ভূতের চেতনত্ব গ্রতিপাদদিত হইয়াছে, "আর তে হেমে প্রাণ! 
অহং শ্রেয়দে বিবিদমান। ব্রঙ্গ জগ্ম,$” “এবং তেহ বাঁচ মৃচুস্ব দ্বায় 
ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্ড্িয়গণের চেতনত্ব জান1 যায়, ইহার উত্তর পরে 

বিবৃত হইবে । 9 ॥ 

পূর্ব সুত্রে যে তৃত ও ইন্দ্রিযনগণের চেতনত্ব প্রতীয়মান হইয়াছে, 
তাহার মীমাংসা করিতেছেন ।-_পূর্বে “মুদববীদাপোইক্রবন” ইত্যাদি 
শ্রতিদ্বারা ভূত ও ইন্ড্রিয়গণের চেতনত্ব আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু 
উক্ত শ্রুতিতে অভিমানী ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ পূর্মোন্ত শ্রুতিতে ঘে 
মৃত্তিকা বলিয়া ছিল ও জল বলিয়া ছিল, এইরূপে ভূতের চেতনত! উক্ত 
গাছে, তাহা ভবতের চেতনত| নহে, উহা স্ৃতবর্তিনী ভূতীতিমানিনী 
দেবতার চেতন! বলিয়! ব্যবহৃত হয়, এ চেতনা ভূত অথবা! ইন্জ্িয়ের 

িতনা নহে, ইহ। বিশেষ ও অনুগমদ্ধারাই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ 

তোন্ধা ও ইন্তিয়গণের যে চেতনাচেতনবিভাগ, তাহাই বিশেষ, ইহা 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে, পরস্ত সর্বাচেতনতাঁতে উহা উপপণন হয় না, 
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কৌধীতকিনঃ গ্রাণমংবাঁদে করণমাত।শঙ্কাবিনিবৃন্তয়ে অধিষ্ঠাতুচেতন- 
গরিগ্রহায় দেবতাশন্বেন বিশিংষস্তি “এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়দে 

বিবদ্মানা*” ইতি "তা বা এতাঃ সর্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশেয়সং বিদিদ্বা" 

ইতিচ। অনুগতাশ্চ দর্বত্াািমানিন্তশ্চেতনাদেবতা মন্তরর্থবাদেতিহাম- 

পুরাণাদিভ্যোইবগম্যন্তে "অগ্রির্বাগৃভৃত্বা মুখং গ্রাবিশৎ" ইাতোবমাদিক! 

চ শ্রতিঃ কর্ণেঘন্ুগ্রাহিকাং দেবতামন্তুগতাং দর্শয়তি গ্রাণনংবাদবাক্য 

শেষে চ “তে হপ্রাণাঃ প্রদ্মীগতিং পিতরমেত্যোচুঃ” ইতি শ্রেনি 
প্লারণায় গ্রজাপতিগমনং তদ্বচনাজগৈকৈকোতক্রমণেনান্য়ব্যতিরেকাডা। 

প্রাণশৈষ্ট্যগ্রতিপন্ডিঃ 'তশ্মৈ বলিহরণং”ইতি চৈবংজাতীয়কোহম্মদাদিঘিব 

ব্যবহারোইনুগম্যমানোইভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি। “তত্রেজ এক্ষত' 

ইত্যপি পরস্তা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেঘনুগতায়া ইনমীদ্গা 

ব্যপদিশ্তত ইতি দ্রষ্টবযং তম্মাদ্বিলঙ্ষণমেবেদং ব্রহ্মণে! জগদ্ধিলক্ষণত্াঙ্চ ন 

্র্গগ্রকৃতিকমিত্যাঙ্ষিপ্রে প্রতিবিধন্তে ॥ ৫॥ 

কৌধীতকী ত্রাঙ্মণে উক্ত আছে যে, করণমাত্রীশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত 
দেবতাঁশবে অধিষ্ঠাতৃদেবতাঁর পরিগ্রহ হয়, “এতা। হটৰ দেবত! অং 

শ্রেয়দে বিবদমানাঃ* “তা এতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইতাদি 

তি) মন্ত্র অর্থবাদ, পুবাণ ৪ ইতিহাসাদিতে সর্বত্রই যে অভিমানী 

দেবতা অনুগত লাঁছে, তাহ! জানা যায়। ভ্রুতিতে আর লিখিত মাছে 
যে, অগ্রি বাক্যরূপী হইয়া মুখে প্রবেশ করে, এইরপে ইন্জিয়াদির 
কারিণী দেবত| যে তাহাতে অনুগত আছে, তাহা প্রদর্শিত হই্যছে। 
আর গ্রাথনংবাদের বাঁক্যশেষেও লিখিত আছে যে, লেই গা 
প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, এই স্থলে প্রজাপতির নিকট গম 
নই প্রাণের খ্রেষ্ঠতা নির্ধারণ করে, আর তাঁহার বাক্যে এক এক গাণের 

উৎকমণে অ্যব্যতিরেককপে প্রাণের ভরেতা প্রতীয়মান হয়, ই 
প্রকারে অভিমানী দ্েবত। দৃ়ীতৃত হইত্তেছেন, আর প্তন্তেল এর্ঘত' 

ইত্যাদি প্রতিতে অধিঠারী গরদেবতার স্বীয় বিকারীভূত ইত্যাদি 
ব্যপদেশ দৃ্ট হয়। জতএব এই জগত ব্রঙ্গাতিরিক এবং ই গতি 
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দৃশ্যতে তু ॥৬॥ 
শশী স্পা শী ীশীপশীশি তি পরার রে 

তশঃ পূর্বপক্গং ব্যাবর্তয়তি যছুক্তং বিলঙগণনথা নেদং জগত বরঙ্প্র- 
কমিতি নায়মেকাস্তে দৃষ্ততে হি লোকে চেতনত্বেন গ্রপিদ্ধেভ্যঃ পুরুষা- 

দিত্যে। বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনামৃৎপন্তিরচেতনত্বেন প্রদিদ্ধেভ্োো 

গোময়াদিভ্যে। বৃশ্চিকাঁদীনাম্। নন্বচেতনান্েব পুক্ষাদিশরীরাণাচেত- 

নানাং কেশনখাদীন।ং কারণানি অচেতনবন্তেব বৃশ্চিকাদিশরীরাণ্যচে ত- 

নানাংগোময়াদীনাং কার্ধ্যাণীত্যুচ্যতে এবমপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্তাঁয়- 

তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চিম্নেত্যেব বৈলক্ষণ্যম্। মহাংশ্চায়ং পারিণামিকঃ 

স্বতাববি গ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাঞ্চ ূপাদিভেদাৎ তথ! গোময়া- 

দীনাং বৃশ্চিকাদীন।ঞ অতান্তনারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলী- 

য়েত। অথোচ্যেত মস্তি কশ্চিৎপার্থিবন্বাদিম্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেখ. 

নথাদিধনুবর্তমানো গোময়াদীনাং চ বৃশ্িকাদিঘ্িতি ব্রঙ্গণোহপি তর্হি 
২ শশা তিশা শশী টি পাশাপাশি াপীপাপাশাাট শা পিপিপি পপ পেপসি পাশাপা পপাশাশ শিশিশী ৮ পিপি শপ পেস পিসপপী্ী শী তত 

রিক্তা গ্রযুক্তই জগ ব্রন্গপ্রাকৃতিক নহে, এই আক্ষেপে সমাধন 
করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 

গর্বে যে উক্ত হইয়াছে, জগতব্রক্মাতিরিক্ত প্রযুক্ত তাহ বঙ্গ প্রতিক 
নহে, কিন্তু এইরূপ নিয়ম লোকে দৃষ্ট হয় না; পরন্ত চেতন বলিয়! 
প্রদিদ্ধ গুরুাঁদি হইতে তদতিরিক্ত অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি এবং 
অঠেতনরপে প্রসিদ্ধ গোময়াদি হইতে তদতিরিক্ত চেতন বৃশ্চিকাদির 
উৎপত্তি দেখা যায়। এইক্ষণ যদি অচেতন পুরুষশরীরই অচেতন কেশ 
নধাদির কারণ এবং অচেতন গোময়াদি শরীর বৃশ্চিকাদি শরীরের কারণ 
হইল, তাহা হইলে কোন্ অচেতন পদার্থ চেতনের আয়দ্কন হইতে পারে? 
হা হাতে কোন বৈলক্ষণ্য হয় না| ইহা স্বভাবের পারিমানিক মহাবি প্রকর্ষ, 
ঢড গুরুষাদি ও কেশনখাদির রূগভেদ আছে, এইরূপ গোমযাদি ও 
কাদিরও রূপভেদ দেখা যাঁয়। বাস্তবিক যেখানে অতান্ত সাম্য 
মাছে, সেই স্থলেই গ্রক্কৃতিবিক্ৃতিভাব গ্রলীন হয়, আর ইহাঁও বলা! 
যে, পুরুযাদির কোন পার্থিবত্বাদি স্বভাব গোময়াদিতে অন্ুবর্থমান 
গাছে এবং বৃশ্চিকাদিতেও গোমগারদির স্বভাব বিদ্যমান মাছে। ভবে 

২ তিশা 
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সন্ালক্ষণং স্বভাব মাকাশাদিঘমুবর্তমানে! দৃখাতে বিলক্ষণত্বেন চ কাৰ- 

ণেন ত্রন্মগ্রকৃতিকহ' জগতো! দূষয়ত! কিমশেষন্ত ব্রঙ্ন্বভা বস্তানন্বর্ভনং 

বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে উত যন্ত কন্তচিৎ অথ চৈতন্তস্তেতি বক্তব্যম। 

প্রথমে বিকল্পে সমস্ত ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদ গ্রন্থঃ । নহানত্যতিশয়ে গ্রকৃতি 

বিকারভাব ইতি ভবতি। দ্বিতীয় চাপ্রসিদত্বং দৃশ্ততে হি মন্তালঙ্গণে 

রক্ষন্বভীব আকাঁশাদিঘবনুবর্তমান ইত্যুক্তং | তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং 

হি যচ্চৈতন্তেনানন্বিতং তদ্বক্গপ্রক্কতিকং দৃষ্টমিতি ব্রঙ্গকীরণবাদিনং 

গ্রত্যুদাহীয়েত সমন্তস্তাসন্ত বন্তজাতন্ত ব্রহ্দগ্রকুতিকত্বাহ্যুপগমাৎ। আাগম- 

বিরোধস্ত্ গ্রসিদ্ধ এব চেতনং ব্রপ্ধ জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতযাগমতাং, 

পর্যন্ত প্রসাধিতত্বাৎ। ন্তক্তং পরিনিশনত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাঁথান্তরাণি 

সম্ভবেঘুরিতি তদ্ূপি মনোরথমাত্রং রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ গ্রত্যক্ 

গোচরঃ লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নান্থমানাদীনামাগমমাত্রংমমধিগম্য এব তব 

কি আকাশাদিতে ব্রঙ্গের মত্বদিলক্ষণ ব্বভাব বর্ধমান হয় দেখা ঘায। 

আর বিলঙ্ষপত্বরূপ কারণদ্বারা জগতের ব্্ষগ্রক্কৃতিকত্ব দূষিত কথ্যাই 
কি অশেষ ্রদ্স্বতাবে বর্ধমান নই, ইহাই অভিপ্রেত, অথবা ব্্গের যে 
কোন স্বভাব বর্মন নাই, ইছ|ই কি স্থিরীকৃত? এইগ্ষণ যদি বলি 

্রদ্মের চৈতন্য বর্তমান নাই, ইহাই বক্তব্য, তাহা হইলে গ্রথমগর্গে 

মমস্ত বিকারোছেদ গ্রপগ হয়, কারণ সমস্ত শ্বভাবের আবর্তমাান 

প্রক্কৃতিবিকারভাব সম্ভবেন!, দ্বিতীয় পক্ষে অপ্রসিদ্ধি হয়, বাস্তব 

স্ালক্ষণ ব্রন্স্বভাবই আকশাদিতে অন্নবর্তমীন দেখ| যায়, ইহা উল 

হইয়াছে, কার তৃতীয়পক্গে দৃষ্টান্তাভাব হয়, তবে কিযাহা চৈতি 

তাহাই ব্রহ্গগ্রকৃতিক দৃ্ট আছে, এইরূপে ব্রঙ্ষকারণবাদী এহাদাঃ 
হয়, যেহেতু সমস্ত বন্তরই ক্রক্ষগ্রকৃতিকত্ব স্বীকৃত আছে, বাস্তব 

আগমবিরোধ প্রশিদ্ধই আছে, যেছেতু চেতন ব্রদ্ধই জগতের কারা? 

্রক্কতি, এইরূপ আঁগমতাংপর্য্য সাধিত আছে। আর উক্ত হইছে? 

পরিনিশন্ন হেতু বদ্গেতে গ্রমাণীস্তর মন্তব হয়, তাহাঁও মনোরৎ মা 

কারণ রূপাদির অভাবহেতু উত্তারথপ্রত্যঙ্গগোচর হয় না, গার হে 
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র্মবং। তথ চ করুতিঃনৈষ। তর্কৈণ মতিরাপনেয়। গ্রোক্তান্তেনৈব মুজা- 

নায় গ্রেষ্ঠ'ইতি।"কোইধবা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ইয়ং বিস্্টিং যত আব- 
দূৰ” ইতি চৈতৌ মন্ত্র সিদ্ধানামপীর্থরাণাং ছূর্বোধতাং জগৎকারণপ্ 
র্শযতঃ স্থৃতিরূপি ভবতি “অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাব] ন তাংন্তর্কেণ যোঁজ- 

(য়খ। গ্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তাচিন্ত্যন্ত লক্ষণং” ॥ ইতি “অব্যক্তোই়ম- 

চিন্ত্যোইয়মবিকার্য্যোয়মুচ্যতে" । ইতি চ“ন মে বিছ্ঃ স্বরগণাঃ গ্রভবং 

ন মহর্যয়ঃ। অহমাদিহি দেবানাং মহষীণথাং চ সর্দমশং১ ॥ ইতি চৈবং- 

জাতীয়ক1 ৷ যদপি শ্রব্ণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছন্দ এব তককমপ্যাদর্তব্যং 

্শযতীত্যুক্তং নানেন মিষেণ শুফতরকন্তাত্রাযলাভ; সন্তবতি স্মৃত্যনুগৃহীত 
এব হাত্র তর্কোইনুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে স্বতপ্রান্তবুদ্ধান্তয়োরি তরেতরব্য- 

ভিচারাদ।যনোহনন্বাগতত্বং সম্প্রপাঁদে চ প্রগঞ্চগরিত্যাগেন সদাশ্থন! 

নাঁভাবপ্রযুক্ত উক্ধার্থে অনুমানও হইতে গাঁরে না। তবে কেবল আগম- 

মাত্র অবলম্বনে উক্তার্থ স্বীকার কর! যায় না, শ্রতিতে লিখিত আছে যে, 

কেবল তর্ক দ্বার। মতিপরিশ্তদ্ধ হয় না, আর যাহ। হইতে এই সৃষ্টি হই- 

মাছে, তাহাকে কে জানিতে গারে? এই ছুই মন্ত্রে জগৎ কারণ ষে প্রসিদ্ধ 
ঈখরদিগেরও হূর্ববোধ, তাহা প্রদর্শিত আছে। স্থৃতিতে লিখিত আছে 
যে, যে দকল বিষয় অনিস্ত্য, তাহাতে তর্ক কর। কর্তব্য নহে, যাহ! 

গ্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। শ্বতিতে. আর লিখিত আছে যে, 

যিনি জগংকারণ তিনি অচিস্তনীয়, অব্যক্ত ও অবিকারী। রী 

অজ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে) হ্থুরগণ ও মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি 
জানিতে পারে নাই, যেহেতু আমি সকল দেবতা ও মহ্ষিগণের আদি। 
আর যে উক্ত আছে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মনন বিধান করিয়া শব্দই 
তর্কের আদরণীয়ত। গ্রদর্শন করে, কিন্তু এই কপট বাক্যে এই স্থলে শুদ্ক 
তর্কের বলে আতম্মলাভ হইতে পাঁরে না, গ্রকৃত পক্ষে শ্রুতির অনুগামী 
তই গ্রহণ করা যায়। বাস্তবিক ্বপ্র/বসান ও গরবৃদ্্যবমান এই উভয়ের 
রিশার ব্যভিচার হেতু অন্ত কোননূপে আত্মার গতি হয় না, ইহাই 
্রতীয়মান হইতেছে, বখন গাত্মীলীদ হয়, তখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ 
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অদিতি চেম্ন গ্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥ 
ক্পাপপপাপপা্সন 

সম্পতের্নি শ্রপঞ্চ সদাম্বত্বং প্রঞ্চস্ত চ ব্রহ্ম প্রভবত্বাৎ কার্ধ্যকারণান্্ব 

্থায়েন ব্রঙ্মাব্যতিরেক ইত্যেবংজাতীয়কঃ। তর্কপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেব. 
লশ্ত তর্কন্ত বিগ্রলস্তকত্বং দর্শয়িষাতি। যোইপি চেতনকারণশ্রবণবনে- 

নৈর স্মন্তন্ত জগতশ্চেতনতামুতগ্রেক্ষেত তন্তাপি বিজ্ঞান বিজ্ঞান, 

ঞেঁতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনবিভাবনাভ্যাং চৈতন্তস্ত শব 

এব যোজয়িতুম্। পরট্ন্তব ত্বিদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে, কথ' গরম, 

কারণস্ত হাত্র সমন্তজগদাম্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে বিজ্ঞানধাবিদ্বন- 

ধাভবদিতি। তত্র যথা চেতনস্তাচেতনভাঁবো নোপপদ্যতে বিলক্ষণন্াং 

এবমচেতনগ্তাপি চেতনভাবে! নোপপদ্যতে প্রত্যক্তত্বাৎ বিলক্ষণত্বস্ত যা 

শ্রত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং তবতি। ৬॥ 

যর্দি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রদ্ম তদ্বিপরীতশ্তাচেতনস্তাত 
» ৯০ রিশা শী শিক্পাি পি এশা ৩ শা টিটি শি 5 তিনি তি শীতিশসশ তি 

করিয়া সৎস্বর্ূপের অবগতি হইলে সদাত্মা যে নিশ্রপঞ্চ) তাহাই বোধ 

হয়। যেহতে এই প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই উৎপর় হইয়াছে, ইহাই জানা ঘায। 
পরন্ধ কার্যাকারণের অনন্যত্বন্তায়ে প্রগঞ্চ বঙ্গের অব্যতিরিক্ক বলিয়া 

গ্রতীয়মীন হয়।"তকী প্রতিষ্ঠানাৎ” এই শ্ৃত্রে কেবল তর্কের বিগ্রশাসতব্ 

প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি জগতের কারণ তিনিই চেতন, ইহা শ্রবণ করি 
যাই সমস্ত জগভের চেতনতার উপ্রেক্ষ। করেন, তাহার মতে বিজ্ঞান 

ও অবিজ্ঞান এইরূপে চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণও ঠৈতন্তের বিভাবণা' 

বিভাবন দ্বারা যোজন! কর যাঁয়, এইরূগ বিভাগশ্রবণ পরমাম্মার যু 

হয় না। তবে কিরূণে পরমকারণের সমস্ত জগতশ্বরূপে অবস্থান কাত 

হইতে পারে? যের্মন বিলক্ষণতা গ্রযুক্ত চেতনের অচেতনতাব উগণ 

হয় না, পেইরূপ অচেতনেরও ঢেতনভাব উপপন্ন হইতে পারে ৭? 

অতএব জগৎ অতিরিক্ত হইলেও চেতনই তাহার কারণ বর্ণি। 

পরিগৃহীত হয় । ৬। 

যদি চেতন) শুদ্ধ ও শব্খাদি হীন ব্রপ্গই তদ্বিপরীত, অর্থাৎ অং 

অুদধ। শবিবিশিষ্ট কাঁধ্যকূত জগতের কারণ হইলেন, তাহ হই 

৩৭) 



১ম পাদঃ। ] দ্বিতীয়োহধাঁয়ঃ। ৩৬৯ 

আগীতো। তদ্বৎ গ্রসঙ্গাদসমজ্জনম্ ॥ ৮ ॥ 
পানি 

শর্যাদিমতশ্চ কার্ধ্যন্ত কারণমিষ্যতে অন তর্হি কার্ধ্যং প্রাঞ্তৎপত্তেরিতি 

প্রসজ্যেত অনিষ্টফ্ৈতৎ সতকার্য্যবাদিনস্তবেতি চেৎ নৈষ দোঁষঃ গ্রৃতি- 

ধেধমাত্রত্বাৎ প্রতিষেধমাত্রং হীদং নাস্ প্রতিষেধ্যমন্তি ন হায়ং গ্রতিষেধঃ 

প্র গুৎপত্তে: সত্বং কার্যযস্ত প্রতিষেদ্ধ,ং শক্লোতি কথং যখৈব হীদানীমগীদং 

কার্্যং কারণাস্মন! সৎ এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। ন হীদাঁনীমপীদং 

কার্য্যং কারণাস্মানম স্করেণ স্বতগ্বমেবান্তি "সর্ধবং তং পরাদাদ্যোহন্ত ত্রাম্মনঃ 

নর্বং বেদ” ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণায্মন। তু সর্বং কার্ধাস্ত প্রাণ্ৎপত্তের- 

বিশিষ্টমূ। ননু শবাীদিহীনং ব্রদ্গ জগতঃ কারণং বাঢ়ং ন তু শব্াদিমং- 

কা্ধ্যং কারণাম্মনা হীনং প্রাণ্ডুৎপন্থেরিদাঁনীঞ্চান্তীতি তেন ম শক্যতে 

ব্তং প্রাুৎপন্তেরসৎকার্ধ্যমিতি। বিস্তরেণ টচৈতৎকাধ্যকারণানন্তত্ববাঁদে 

বঙ্গ্যামঃ ॥ ৭ 

অত্রাহ যদ্দি স্থৌল্যপাঁবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিননত্ব শুদ্ধ দিধর্মকং কার্য্যং 
ও -- পপ শা শশী শি লী শিপ শপ লি 

উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ গং ছিল, এইকপ প্রভীতি হইতে পারে 
এইরূপ হইলে সৎকাঁ্ধ্যবাদীর অনিষ্ট হুইল, এই দোষ হইতে পারে না, 

কারণ উহ! প্রতিষেধ মার) গ্রতিষেধ্য নহে, অর্থাং জগৎ অমৎ ছিল, 

ইহাতে জান! যায় যে, উৎপত্তির পূর্বে কাঁধ্য কিছুই ছিল না, ইহাতে 
কার্যের সন্তারই গ্রভিষেধ হইয়া থাকে । তবে কিরূপে যেমন এইক্ষণ এই 
কার্যভূত জগৎ কারণরূপে উৎপত্তির পূর্বে জগতের অসবাও মেইরূপ, 
ইছা সম্বিত পারে? এইক্ষণ এই কার্ধ্যস্বর্ূপ জগৎ কারণা্]| ব্যতি- 

রেকে গ্বতত্ত্র নাই। "র্ধং তং পরাদাদ্যোহন্তত্রাম্বনঃ সর্বং বেদ" ইত্যাদি 
শরতার্থে ই উক্তার্থ প্রতীয়মান হইতেছে। বান্তবিক উৎপত্তির পূর্বে কারণ 

স্বরূপে কার্ষ্যের সত্তা! জান! যায়। শব্বাদিহীন ব্রঞ্ধই জগতের কারণ 

হইল, কিন্তু শা দিবিশিষ্ট কার্ধাভৃত জগৎ যাহা উৎপত্তির পূর্বে কার- 
পাঁ্হীন ছিল, তাহা! এইক্ষণ নাই, অতএব ইহা বলিতে পারে না যে, 
কারধাইৃত জগৎ উৎপত্তির পুর্ষে অসৎ ছিল। ইহার বিশেষ কাঁধ্য কার- 
গের অনন্তত্ব কথনকালে সবিস্তর বর্ণিত হইবে । ৭। 

৪৭ 
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ন তু দৃফান্তভীবাৎ ॥ ৯॥ 

ব্রঙ্গকারণকমভ্যপগম্যেত তদাপীতৌ গ্রলয়ে প্রতিসংস্জ্যমানং কার্যাং 

কারণেইবিভাগমাপদ্যমানং কারণমান্ধীয়েন ধর্দেণ দুষয়েদিত্যগীতো কারণ- 

শ্াপি রন্ধণঃ কার্যস্তেবা শুদ্ধযাদিযপতাপ্রদঙ্গাৎ সর্ববন্তং বর্গ জগতঃ কারণ- 

মিত্যদমঞ্রসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমন্তন্ত বিভাগন্তাবিগ্াগ- 

প্রাপ্ধেঃ পুনরুৎপত। নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্জুভোগ্যা দিবিভাগেনোং' 

পত্তির্ন ্ রাপ্পোতীত্যসমঞ্জমম্। অপিচ ভোক্ুণাং পরেণ ত্রদ্মণাইবিভাগং 

গতানাং বর্শাদিনিষিত্ত গ্রগয়েইপি পুনরুংপত্বৌ অত্যপগম্যমানায়াং মুক্তা 

নামপি পুনকৎপত্তিগ্রদঙ্গাদনমঞ্জগম্। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব 

পরেণ ব্রঙ্গণাবতিষ্ঠেতৈবমপ্যপীতিরেৰ ন সম্ভবতি কারণাব্যতিরিক্তঞ্ 

কার্ধযং ন সন্তবতীত্যনমঞ্জমেবেতি অন্রোচযতে ॥ ৮॥ 

'নৈবাশ্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্গিদসামঞশ্থমন্তি যত্তাবদভিহিতং কারণমপি- 

বদ বরক্ষকেই স্থল, সাবয়বন্, অচেতন, পরিচ্ছিত্ব ও অুদধাি 

ধর্দমবিশিষ্ট কারণ বলিয়। শ্বীকৃত হইল, তাহ! হইলে প্রলয় কালেও কৃজ্য- 

মান জগৎ কারণে অবিভক্তব্ূপে আপদ্যমান কারণ স্বীয় ধর্মে দূষিত হয, 

অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্ধ্যতৃভ জগতের স্তায় কারণস্বরূপ ব্রঙ্গেরও অপ্ত- 

ছ্যাদিরগতা প্রন হইয়। উঠে; স্ৃতরাং সর্কন্স ব্রঙ্গই জগতের কারণ) 

এইমত অসমগ্রপ হয়। ইহাই উপনিষতগ্রতিপাদয দর্শন, আর সমন্ত 

বিভাগেরই অবিভাগপ্রাপ্িহেতু পুনরুৎপত্তিতে কারণাভাব প্রধুক ভোক্তা 

ও ভোগ্যার্দি রিভাঁগের উৎপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ অগা- 

মগরস্ত হয় এবং পরব্রদ্ধের সহিন্ত অবিভ্তাগপ্রাপ্ত ভোক্তাদিগের কর্ণার 

নিমিত্ত স্বীকৃত হইলে মুক্তদিগেরও পুনকৎপন্তিপ্রলঙ্গ হয় এইরূগ অগ- 

মঞ্জস হইয়া উঠে) বাস্তবিক প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রঙ্গের ্িত 

অবিভক্রূপেই বর্তমান থাকে) এইরূপ আস্তান্ত স্থলেও কারণ ব্যতিরেকে 

কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং অনেক প্রকার অনামগরত 

হইল ।৮। 

ূর্বহুরে যে সকল অসামঞদোধ উদ্ত হইয়াছে। তাহার পরিহারাথ 
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গচ্ছৎ কাঁধ্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্দেণ দুষয়েদিতি তদদূষণং কণ্মাৎ দৃষ্াত্ত- 
ভাবাৎ। সম্তি ছি দৃষ্টান্তাঃ যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্ধ্যং কারণমাস্ত্রীয়েন 

ধর্দেণ ন দুষয়তি তদযথ| শরাবাদয়ে| মৃত্গ্রকৃতিক বিকারা বিভাগাবস্থা- 

ামুচ্চাবচমধ্যমগ্রতেদাঃ সন্তঃ পুনঃ গ্রকৃতিমপিগচ্ছস্তো ন তামাত্ীয়েন 

র্শেণ সংস্জস্তি। রুচকাদয়ন্চ স্বর্ণবিকার। অগীতৌ ন স্থুবর্ণমাত্ীয়েন 

ধর্দেণ সংস্থজস্তি ৷ পৃথিবীবিকারশ্তুর্বিধো! ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতৌ 

আখীয়েন ধর্ষণ সংস্্জতি। তৎপক্ষহ্ত তুন কশ্চিং দৃষ্টান্তোইস্তি অপী- 
তিরেব হিন সম্তবেৎ যদি কারণে কার্ধ্যং শ্বধর্দেণৈবাবতিষ্ঠেত অনন্ত্থে 

ধপি কার্ধযকারণয়োঃ কার্ধ্যন্ত কারণাত্বত্বং ন তু কারণস্ কার্ধ্যাত্বত্বং আর- 

স্গশবাদিভ্য ইতি বক্ষ্যামঃ। অত্যরঞ্জেদমুচ্যতে কার্ধ্যমপীতাবাত্ীয়েন 

ধর্শেণ কারণং সংস্থজেদ্দিতি স্থিতাবপি ছি সমানোইংয়ং প্রসঙ্গঃ কার্ধ্য- 

বলিতেছেন, আমাদিগের দর্শনে কোন অসামঞ্জনদোষ নাই। পুর্বস্থত্রে 
উক্ত হইয়াছে যে, কারণ কার্ধ্যকে প্রাপ্ত হইর়| জাত্বীয় ধর্ম কারণকে 

দুষিত করে, এই দোষ হইতে পারে না। কারণ উক্ত বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত 

নাই, ইহাতে যদি বল, উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত মকল বিদ্যমান আ।ছে, যাহাতে 

কারণ কার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়! দ্বীয় ধর্ম কারণকে দুষিত করিতে পারে, 
এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অর্থাৎ শরাবাদি মৃত্তিকার বিকার এবং 
ৃত্তিকই তাহার প্রকৃতি, ইহা্দিগের বিভাগাবস্থাতে উত্তম মধ্যম অনেক 
গ্রকার গ্রভেদ আছে কিন্তু এ শরাবাদি প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় 

ধর্শে সেই মৃত্তিক| স্থষ্টি করিতে পারে না এবং কুগুলাদি স্বর্ণের বিকার, 
এই বর্ণ তাহার প্রন্কতি, কিন্তু এ কুগুল স্বীয় ধর্মে স্বর্ণ স্থষ্টি করিতে 
গারে ন। এইন্ধপ চতুর্কিধ ভূতই পৃথিবীর বিকার, পৃথিবীর বিনাশকালে এ 

নকল তত স্থীয় ধর্ম পৃথিবী হষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। এই পক্ষে কোন 
াস্তই নাই। বাস্তবিক [বিনাশই আসম্তব, যদি কার্য ও কারণে স্বধরশরূপে 
গবস্থিত হয় এবং কার্ধযকারণের অভেদে কার্ধযেরই কারণাত্মতা হয়, কিন্ত 
কারণের কাধধযাত্মত্ব হয় না, ইহার বিশেষ "আরস্তগ শব্দাদিতঃ” এই স্ত্রে 
বিবৃত হইবে। ইহাকে অতি অকিঞিৎকর বলা যায়, অভাবকাগেও 



৩৭২ বেদীন্তার্শনমূ। | ১ম, পাদঃ। 

কারণয়োরনন্ত্বাদ্যপগমাৎ ইদং সর্ব যদগ্নমায়া আ্মৈবেদং সর্ধং ব্রসৈ- 

বেদমমৃতং পুরস্তাৎ সর্বং খবিদং ত্র্েত্যেবমাদ্যাতিহি আতিভিরাণ শেখে 

ত্রিঘপি কালেু কার্ধন্ত কারণাগনন্যত্বং শ্রাব্যতে | তত্রযঃ পরিহাবঃ 

কার্ান্ত তত্ন্মাণাধাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বান্ন তৈ£ কারণং সংস্জ্যত ইতি 

অপীতাবপি স সমানঃ। অন্তি চাঁয়মপরো দৃষ্টান্তঃ যথা স্বয়ং প্রমারিতযা 

মায়য়া মীয়াৰী ত্রি্ঘপিকাঁলেষু ন সংস্পৃশ্ততে অবস্বত্থাৎ এৰং পরমাস্াি 

সংসারমায়য়া ন সংশ্পৃশ্তত ইতি। যথা চ স্বপ্নদর্শকঃ স্গ্নদর্শনমায়া ন 
সংস্পৃগতে গ্রবৌধসন্প্রদাদয়োরনন্বাগতত্বাৎ এবমবস্থাত্রয়সাক্গ্যেকোইবা- 

ভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যতিচারিণাং ন সংশ্পৃগ্ততে । মায়ামাত্রং হেতং পর. 

মাঝনোইবস্থাত্রযাকমনাবতাসনং রজ! ইব সর্পাদিভাবেনেতি। আনবো! 

বেদান্তার্ধনংপ্রদায়বিষ্ভিরাচার্্যঃ। “অনাদিমায়য়া সৃপ্তো যদা কবীর! 

টর্চীকি। অজমনিদ্রমস্বপ্রমদ্বৈতং টন তদ1” ॥ ইত তত্র যদ 

কার্য বধ ধর্থে কারণ বি করিতে: পারে, ছিতি কালেও রী প্রা 

সমান দেখা যায়, যেহেতু কাধ্যকারণের অভেদ স্বীকার আছে। “এই 

সমুদয় ত্রদ্ধাণ্ডই নামা এবং আম্মাই এই সমুদায় জগৎ” আর পূর্বে 

সকলই রঙ্গম্বরূপে ছিল ও এখনও ব্রঙ্গই সমূদায় বস্ত স্বরূপে আছেন" 

ইত্যাদি বহু বহু শ্রতিতেই কালত্রয়ে অবিশেষরূপে কার্ধ্যকারণের অত 

রব শ্রবণ মাছে। ইহ।তে যেরূপ পরিহার করিতে হয়, তাহাও কার্ধা 

তদ্র্দে অবিদ্যাধ্যারেপহেতু স্বীয় ধর্শে কারণ সৃষ্টি করিতে পারে না, এই 

রূপে বিনাশাবস্থাতেও সমান হইতেছে। ইহাই অপর দৃষ্টান্ত যে, ঘেন | 

মায়! ্বশ্নং প্রসারিত হইয়া কালত্রয়েও মায়াবীকে স্পর্শ করিতে পারেন! 

যেহেতু গ্রবোধ ও সম্প্রদাদ ইহারা অননুগত থাকে, সেইরূপ অবগা 

সাঙ্গী এবং অব্যভিচারীকে অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচরী স্পর্শ করে না। জা 

যেমন রজ্জপ্রভৃতিতে সর্গারদিভাব) দেইরূপ পরমায্বার এই খবর 

গায়ামাঘ। বেদাস্তার্থ স্পাদনকারী আচারধ্যগণ বলিয়াছেন থে, মনা 
মায়ার প্রচ জীব যখন পবদধ হয, তখনই আজ, আনি, আনব, দা 
যাকে জানিতে গারে। তাহাতে আরও উত্ত মাছে যে, বিনাশকা(, 



১ম, পাঁদঃ| ] . দ্বিতীয়োহধ্যায়;। ৩৭৩ 

নীতৌ কারণস্তাগি কাধ্যস্তেব স্থৌল্যাদিদেষপ্রনঙ্গ ইত্যেতদযুক্তং সমন্তন্ত 

বিভাগন্তাবিভাগপ্রাপ্ডেঃ পুনর্কিভাগেনোৎপত্বৌ নিয়মকারণং নোপ- 
গার্যত ইত্যয়মপাদোষঃ দৃষ্টান্তভাবাদেব যথ| হি স্থুযুপ্রিসমাধ্যাদাবপি 

মত্যাং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্তানপোদি তত্বাৎ পুর্ব 
পুনঃ গ্রবোধে বিতাঁগো ভবত্যেবমিহাপি তবিষ্যতি। শ্রুতিষ্চাত্র ভরত 
“মাঃ সর্বাঃ গ্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিছুঃ তি সম্পদ্যামহে+ ইতি । ত 

ইহ ব্যাস বা সিংহো বা বুকো বা বরা! বা কীটে| বা পতঙ্গ! বা 

দংশো বা মশকে। ৰা যদ্যস্তবস্তি তত্বদা ভবন্তীতি । যথ! হি অসংবিভাগে- 

২পি পরমাত্মনি মিথ্যাঙ্জানগ্রতিবন্ধে! বিভাগব্যবহারঃ ্বপ্পবদব্যাহতঃ 

্থিতৌ দৃষ্ঠতে এবমপীতাবপি মিথাাপ্রানপ্রতিবদ্ধৈ বিভাগশক্তিরনু- 

মাস্তে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তি প্রসঙ্গঃ গ্রত্যুক্তঃ সম্যগ্ঞ্ঞানেন 

মিথ্যাজানস্বাপোদিতত্বাং। ষঃ পুনরকমস্তেইপরে! বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতো- 
সাপ পেসপাশা স্পেস পাপা পল পপ | শী শিট শি পতি টি - মা ডিক ওই 

কার্যের তায কারণের স্থৃলত্বাদি দে|ষ প্রসঙ্গ হয়,ইহা! অধুক্ত। মার যে উক্ত 

আছে, মকল বিভাগের অবিভাগ প্রাপ্তিহেতু পুনর্ধার বিভাগরূপে উৎ- 

গন্ভিতে নিমিত্ত কারণ উপপন্ন হয় না, এই নিমিত্তই দৃষ্টান্তাভাবহেতু 
দৌষাভাব হয়। যেমন ম্ুযুপ্তি ৪ সমাধান প্রভৃতি হইলে স্বীভাবিকী অবি- 

ভাগগ্রাপ্ধিতে মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয়ন। এবং পুনর্ধাঁর পূর্ববৎ প্রবোধ 

হইলে বিভাগ হয়, এই স্থালেও সেইরূপ জানিবে। এই বিষয় শ্রুতি 
গ্রমাথে জান! যায় যে, এই সকল এজাই সেই সংস্বরূণে সম্পন্ন হইয়াও 

তাহাকে জানিতে পারে না, তবে কিরূপে আমর! সংস্বরূপে সম্পন্ন হই 

তেছি। & সকল গ্রজা ব্যাত্রই হউক, সিংহই হউক, বৃকই হউক; বরাহই 
হউক, কীটই হউক, পতঙ্গই হউক, দংশকই হউব বা মশকই হউক, 

বংনপ পরমাম্মাতে সম্পন্ন হয়। যেমন অবিভাগকালেও পরমা সরাতে 

মিখ্যাঞ্জানজন্য বিভাগব্যবহার স্বপ্নের স্তায় অব্যাহত বূপে স্থিত দেখ! 
যায, সেইরূপ বিনাশকালেও মিথ্যাগ্ানজন্য বিভাগশক্তির অনুমান 
হয়। ইহাতে মুক্তদিগের পুনর্ধার উৎপত্তিগ্রপঙ্গ নিবারিত হইল, থেহেতু 
শমাকৃঞ্।ন দ্বারাই মিথ্যাঞ্জানের বিনাশ হয়। আর যে) শেষে অপর পক্ষ 



৩৭৪ বেদান্তদশনম। | ১ম) পাদ! 

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥ 

টির িটি রিনার রিনি ০ 

₹থেদং জগদপীতাৰপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রদ্মণাবতিষ্ঠেতেতি মোইগ, 

তুুপগমাদে গ্রতিবিদ্ধঃ তক্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনং | ৯। 

স্বপক্ষে চৈতে গ্রতিবাদিনঃ সাধারণ! দোষ। গ্রাছুঃন7ঃ কথমিত্যুচাতে 

যত্তাবদভিহিতং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগ্ধ-দ্প্রক্কতিকমিতি সমানমেতচ্যা, 

দিহীনাৎ প্রধানাচ্ছব্বাদিমতো জগত উৎপত্যত্যুপগমাৎ অতএব টবিধ' 

ক্ষণকার্ষেযোৎপত্তযত্যুপগমাদমমানঃ প্রাগ্ুৎপত্তেরনৎকার্ধ্যবাদ প্রসঙ্গঃ তথাং, 

পীতৌ কাধ্যপ্ত কারণাবিভাগাত্যুপগমাৎ তদ্ধৎ গ্রঙ্গোইপি সমানঃ তা 

মুদ্দিতসর্বববিশেষেধু বিকারেঘপীতাববিভাগাম্মতাং গতেিদমন্ত পুর 

স্তোপাদানমিদমন্তেতি প্রাক্ গ্রলয়াৎ প্রতি পুরুষং যে নয়িত| তেদান 

তে তখৈব গুনকুৎপত্বৌ নিয়ন্তং শকান্তে কারণাভাবাৎ বিনৈব চ কাধ 

গেন নিয়মেইত্যুপগম্যমানে কারণাভাবসামান্তাৎ মুক্তানামপি পুর্ন 
পাপী পাপা 

উতপ্রেক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনাশকাঁলে এই জগৎ বিসক্ হাঃ 

পরব্রদ্দেতে অবস্থিত হয়, ইহারও স্বীকার মাত্রে প্রতিষেধ করা যায 

অতএব এই উপনিষদ দর্শনের সর্দসামঞ্ন্ত হইল॥ ৯॥ 

পূর্বোক্ত দোধসকল স্বপক্ষে সাধারণ দোষ বলিয়া গ্রতিছাত ছ 

তেছে, তবে কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৈলক্ষণ্যহেতু এই জং 

বরঙ্ধ গ্রকৃতিক নহে, বরং শবাদি হীনতাগ্রযুক্ত প্রধান প্রক্কৃতিক হই 

পারে, যেহেতু প্রধান হইতে শবাদিমান্ জগতের উৎপত্তি স্বীকার আছে 

অতএব বিলক্ষণ কার্ধ্যৎপত্তি স্বীকার উৎপত্তির পূর্বে অসৎ কার্ধাবা? 

গ্রদ্গ সমান হইতেছে, এইরূপ গ্রলয়কালেও কার্ধ্যকারণের অবিাগ 

্বীকারহেতু পূর্ববৎ অনংকারধযবাদ গ্রসঙ্গ হইয়া উঠে। আর দর্কাবিশেষাগ 

গমনূপ বিকারে এবং গ্রলয়ে কোন বিভাগ না থাকিলে ও ইহা এই গু 

ষের উপাঁদান এবং এই ভোগ্যবস্ত ইহার কার্য, উৎপত্তির পূর্বে এইন? 

যে ডেদ প্রতীয়মান হয়, কারণাভাববশতঃ উৎপত্তি হইলে তাহাও শি 

করা যায় ন!। কারণবাতিরেকে নিম্ন স্বীকার করিলে কারণাণাব 
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তর্কাগ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ/ ধিমো- 
গ্রমন্গঃ | ১১৪ 
টির সপ পশশীশাীশি টি 

 শ্পিীিিিশাশাটািসিসপিপসিপী 

প্রাঃ আথ কেচিত্তেদা অপীতাববিভাগমাদ্যন্তে কেচিন্নেতি চেং যে' 
নাগদ্যান্তে তেষাং গ্রধনকার্ধ্ত্বং ন প্রাঞ্োতীতোবমেতে দোধাঃ সাধা- 

ত্বানান্ততরন্মিন চোদয়িতব্য! ভবস্তীত্যদ্ৌধতা। মেটৈষাং দ্র়য়তি 

ব্তাশ্রয়িতব্যত্বাৎ ॥ ১ । 

ইতশ্চ নাগমগম্যেইর্থে কেবলেন তর্বেণ গ্রত্যাবস্থাতব্যং যন্ায়িরাগমীঃ 

াংপ্রেকষামাশরনিবন্ধনান্ত্কা অগ্রতিষ্িতা; সন্তবস্ত তপ্রেক্ষায়। নির- 
হ্বাংতথা হি কৈশ্চিদ ভিযুকৈরযদেনোতপ্রেক্ষিতাস্তর্ক! অভিযুক্ততরৈর- 
্রাতাস্তমানা দৃত্ন্তে তৈরপুাতপ্রেক্ষিতান্তদন্ঠৈরাভান্তস্ত ইতি ন প্রতি 
বং তর্কাণাং শক্াং সমাশ্রধিতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাং। অথ কম্তচিং 
িমাহাযা্ত কপিস্ানতস্ত বা! সন্মতত্তর্ঃ গ্রতিটিত ইত্যা্রীয়েত এব- 
গঅগ্রতিষিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহা্ন্যাছিমতাঁনামপি তীর্ঘকরাণাং কপিল- 

পুরুষেরও পুনর্ধার বন্ধগ্রনন্গ হয়। আর যদি বল, নাশকাঁলে কোন 

নগ্রকার ভেদ থাকে ও কোন কোন ভেদ থাকে না) তাহা হইলে 
| বিনাশ পায় নাই, তাহা প্রধানের কার্য নহে, এইরূপ সাধারণ 
ব অন্ত পক্ষে বলা যায় না, এইকূপে নির্দোষতাই দৃ়ীতৃত হই 
ছে ১০। 

বৈবল তর্্ার়া আগমগঞ্জয অর্থ ধণ্ডন করা যাঁর না, বিশেষত ষে 
মাধ বি এবং কেবল পুরষোতপ্রেকক মাত্রই যাহার মূল, মেই 
মাদরণীয় নহে, যেহেতু উৎপ্রেক্ষার কোন নিয় নাই, অর্থাৎ পুরুষ- 
? বৈরগয যুক্ত এক ব্যক্তি হরপূর্ধক যে তর্ক স্থাপন করে, অন 
৪ নানা কার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহ! খণ্ডন করে, পুনর্বার দি 

তর্কের স্থাপনে যুক্তি দেখাইতে পারে, তাহা হইলেও অপর বুদ্ধি- 
খাক্তি আপন বুদ্ধিকৌশলে যুক্িত্বারা মেই তর্কের অযৌভ্িকত। 
৯৪ করিতে পারে, এইনগে তর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। আর 
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কণডূক্প্রতৃতীন1ং পরম্পরবি প্রতিগত্তিদর্শনাং। অথোচ্যেতাগ্থ| বাম 
মান্তামহে যথ। নাপ্রতিষ্ঠাদোষে। ভবিধাতি ন হি গ্রতিষ্টিতস্তর্ক এব নানী 

শক্যতে বন্তুং এতদপি হি তর্কাগাম গ্রতিটিতত্ং তর্কেগৈষ প্রতি 
প্যতে। কেধাঞ্চিৎ তর্কাগাম গ্রতিষিতত্বদর্শনেনান্তেষামপি তজ্জাতীয়কানা! 
তর্কাণামগ্রতিট্িতত্বকল্পনাৎ। সর্বতকা প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্বলোকব্যবহায়ে 

চ্ছ্প্রসঙ্গঃ। অভীতবর্তমানাধ্বমাম্যেন হানাগতে২পাধ্বনি ধু 

গ্রাপ্ধিপরিহারায় গ্রবর্ধমানো লোকে দৃশ্ততে ৷ শ্রত্যর্থেবিগ্রতিগঞ্জ 

চার্থাভামনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্ধীরণং তর্কেৈব বাক্য বৃত্তিনিরগণন্ধগো 

ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবমেব মন্ততে" প্রত্যঙ্গমন্তমানঞ্চ শান্তর বিবিধাগমা। 

্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্শশ্ুদ্ধিমতীগ্লত1” ॥ ইতি "আর্যং ধর্দোগনেশঃ 

বেদশান্ত্রাবিরোধিন!। যন্তর্কেণানুদন্ধত্তে ম ধর্দং বেদ নেতরঃ"। ইনি 
পাশপাশি শিট পিন শি শশী সী _ শীশীশ্ীি পপি শশা শি পাপীশাীশিশীটশীপীীশীশী শি টিশি তি শি শাটার 

যদি কোন গ্রসিত্ধমাহায়া বাক্তির। কপিলের অথব1 অন্য কোন গর্যাঃ 

নাম! ব্যক্তির সম্মত তর্ক গ্রহণ করা যায় বল, তাহ! হইলেও তের ঘ্ 

তিষ্ঠাই জান! যাঁয়, কারণ প্রসিদ্ধমাহাম্য বলিয়া অভিমত কপিল বগা 

প্রভৃতিরও পরম্পর মতের অনৈক্য দেখা যাঁয়। আর যদ বমি, আম 

ইহাই অনুমান করিতেছি যে, তর্কের অগ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে গানে? 

কারণ গ্রতিটিত তর্ক নাই, ইহাও বলা যায় না) ইহাতেও ততর্কঘারাই? 

গ্রতিষ্ঠা হইতেছে । কারণ কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দর্শনে ৫ 

, তীয় অন্যান্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠ কল্পন] করা যায়, বাস্তবিক সর্ব ও 

অগ্রতিষ্ঠাতে সর্বলোকব্যবহারোচ্ছেদ গ্রদঙ্গ হয়, পরস্থ লোক দা 

স্থখহ্ঃথপ্রাপ্রিপরি্ারার্থ অতীত ও বর্ধমান পশ্থাক্রমেই গন" 

পন্থাতে বর্তমান দেখ! যায়। আর শ্রত্যর্থের বিরোধে? গরনর্থ 7 

করণ দ্বার যে মম্যগর্থের নির্ধারণ হয়, তাহাও বাহবৃত্তি নিরনগ 

তর্কদবারাই সম্পর কর| যায়। মনও ইহ।ই বলিয়াছেন যে, ধর্ম বদ্ি৭ 

লাধী ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশীল্ত এন? 

গন, মন্ধ আর বলিয়াছেন যে, যিনি বেদের অবিরোধী তারা 

প্রোন্ত ধর্দোপদেশ অনুসন্ধান কয়েন, তিনিই গ্রর্তত ৬ 
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চক্রবনূ। অয়মেব চ তকগ্তালগ্কারো যদ প্রতিষ্ঠিতহং নাম এবং হি সাবদা- 
তর্বপরিত্যাগেন নিরবদ্যন্তর্কঃ গ্রতিপন্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্বজো মূ 

ঝানীদিত্যা গ্নাপি মূঢ়েন ভবিতব্যং ইতি কিঞ্চিদন্তি প্রমাণং তশ্মানন ত্কী- 

প্রতি্ঠানং দোষ ইতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রন্ঃ | যদ্যপি কচিদ্ধিষয়ে 

তর্কগ্ত প্রতিঠিতত্বমুপলক্ষটতে তথাপি প্রকৃতে তাবদ্ধিষয়ে প্রসজ্যত এবা- 
প্রতিঠিতত্বদোষাদ নির্ধোক্ষত্তকর্ত ন হীদমতিগন্ভীরং ভাবঘাথাযাং মু্তি- 

নিবন্ধনমাগমম গ্করেণোতপ্রেক্ষিতুমপি শক্যং রূপাদ্যভাবাবান্ধি নায়মর্থঃ 

্রত্যক্ষস্ত গোচরে। লিগাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিতাবোচাম। অপি চ 

সম্যগ্ঞজানান্মোঙ্ষ ইতি সর্কেষাং মোক্ষবাদিনামত্যুপগমঃ তচ্চ সম্যক 
জানমেকরূপং বস্ততত্ত্রত্বাৎ একরূপেণ হৃবস্থিতে। যোহর দম পরমার্থ: 

লেকে তদ্দিষয়ং জানং সম্যক জানমিত্যুচাতে বথাইগ্লিরুঞ্জ ইতি তত্রৈবং 
মতি নম্যগ্ঞ্জানে পুরুষাণাং বি গ্রতিপত্তিরন্ুপপন্॥ তকঞ্জানানান্ত আন্োন্ত- 
২০ স্পা পপ পপ স্পা পপ পপসাসপ্পাপাপপপপাসপাপাপা পাসে ৮৮৯ শিপ পাশাপাশি শী শী পপি পিসি পিপীস্পোাপিস্পেপ সপ 

পারেন) তত্তিন্ন কেহ ধর্ম জানেন না। বাস্তবিক তর্কের যে অগ্রতিষ্ঠা, 

তাহাই তর্কের অলঙ্কার বলিয়া জানিবে, আর নিন্দিত তর্কের পরিত্যাগ 
পূর্বক অনিন্দিত তর্কই গ্রাহ হইগ্ন1 থাকে, আর পূর্বজাত ব্যক্তি মৃঢ় ছিল 

 বলিয়াই ঘে, স্বয়ং মুঢ় হইবে) এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব তর্কের 

অগ্রতিষ্ঠ। দোষাবহ নহে, ইহা বলিলে অবিমোক্ষ গ্রাস হয়। আর যদি 
কোন বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠ। উপশক্ষিত হয়, তথাপি প্রকৃত বিষয়ে 
অপ্রতিষ্ঠাদোষহেতু তর্কের অবিমোক্ষ প্রপঙ্গ হয়, ইহার ভাবধাধাস্থা 
অতি গম্ভীর, তাহ। মুক্তিনিবন্ধন আগম বাতিরেকে উওপ্রেক্ষা কর! যায় 

ন। বন্তত এই বিষয় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বা লিঙ্গদর্শনাদির অভাঁৰ 

তু অনুমানসিদ্ধও নহে, পরস্ধ সম্যকৃজ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, ইহাই সর্ময 
আঙ্ষযাদীরা স্বীকার করেন। আর বন্তর তন্ততাগ্রযুক্ত সেই সম্যক্ জানও 
ব্গগ। অর্থাৎ একরূপে অবস্থিত ধে অর্থ, তাহাই পরমার্থ বলিগ। জান। 
্। যেই গরমাথবিষন্বক যে জান) তাহাই সম্যক্জ্ঞান বঙগিযা কথিত 
য়! থাকে, যেমন “অগ্নি উঞ্ণণ ইহাই সম্যকৃজ্ান। এইক্ষণ যদি পুরু, 
যে 'র মম্যকৃজান হয়, তাহা হইলে আর কোন বিরোধ থাকে না, কিন্ত 

৪৮ 
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বিরেধাং গ্রসিদ্ধা বিগুতিপত্তিঃ। যন্ধি কেনচিত্বার্কিকেণেদমেৰ সম্যক, 
জানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ ব্যুখাগ্যতে তেনাপি গ্রতিষ্ঠাপিতং 
ততোইপরেণ বুখাপ্যত ইতি চ গ্রপিদ্ধং লোকে কথমেকরূপানবস্থিতবিষাং 

তক্রতবং মম্যকৃজানং ভবেৎ। নচ প্রধানবাঁদে। তর্কবিদামুত্তম ইতি 
নর্বৈস্তার্কি কৈ? পরিগৃহীতঃ ষেন তরদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানমিতি গ্রতি- 

পদ্যেমহি। ন চশক্যস্তে অতীতানাগতবঞ্ঠমানান্তা্কিক! একন্সিন্ দেশে 

কালে চ সমাহর্ড,ং যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যত্মতিরিতি স্তাং 

বেদস্ত তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়তবোগ- 

পত্তেঃ তঙ্জনিতন্ত জ্ঞানন্ত সম্যকৃত্বং অতীতাণাগতবর্মানৈঃ সর্বৈরগি 

তাকিটিকঃ অপহ্বৌতুমশক্যং অতঃ মিদ্ধমটন্তবৌপনিষদন্ত জানত গমাগ; 

জানত্বং অতোইন্ত্র সমাগঞ্জানত্বান্ুপপত্ডেঃ মংমারাবিমোক্ষ এব গ্রদ 
পাশপাশি পাশিশীশিশশিিশিীহ্পিি 

পরম্পর বিরোধহেতু তর্ক্ঞানের বিগ্রতিপত্তি প্রসিদ্ধই আছে, আর কোন 

তার্কিক, ইহাই সম্যক জ্ঞান) এই বলিয়! যাহা স্থাপন করেন) অন্ত তার্বিক 

তাহ! খণ্ডন করিয়। দেয় এবং পরবন্তা তার্িক যাহা স্থাপন করেন, ঘগব 
তার্কিক তাহার অন্যথা করিয়া উঠায়, ইহ! লোকে প্রপিদ্ধই আছে 

নুতরাং এক গ্রকার তর্কলভ্যার্থ অনবস্থিত হইলে তাহ'কে কিরূপে মম্যক্ 

ভ্ঞান বল! যাইতে পারে ? আর যাহার গ্রধীনবাদী, তাহারা ও যে তার্বিক 

দিগের মধ্যে উত্তম, ইহ সর্বব তার্কিকের! গ্রহণ করে না, যাহাতে ভা 
মতকে সম্যকৃজ্ঞান বলিয়া জান] যাইতে পাঁরে এবং অতীত অনাগত ৪ 

বর্তমান তাকিকের। একদেশে ও এককালে মকল সমাহরণ করিতে গাঁ 

না, যাহাতে একরপ ও একবিষয়ক উক্ত জ্ঞানকে সম্যক বলিয়া নির্দে 

বর যাইতে পারে, কারণ বেদের নিত্যতা বিষয়ও বিভ্তানোংগর্থি 

হেতুতা দিদ্ধ হইলেই ব্যবস্থিতার্থ বিষয়ের উপপত্তি ২য়। আর বোন 
নই সম্যকৃঞ্জান, তাহা শতীত, অনাগত ও বর্তমান মর্ধ তারক 

শিকার ন| করিয়া পারেন না। অতএব উপনিষদ জ্ঞানই যে মম্যক্জান। 

।শা গিদ্ধ হইল সুতরাং তস্ভিক্ন জানকে মম্যকৃজ্ঞান বলাযায না 

হা হইলে সংসারমোক্ষ প্রসঙ্গ হয়। অতএব আগম ও পাগা 
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এতেন শিষ্াপরিগ্রহ! অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১২। 

ক্রোত অত আগমবশেনাগমানুণীরিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ 

কারণং গ্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥ 

বৈদিকস্ত দর্শনস্ত প্রত্যাসন্নত্বাং গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানু- 

মারিভিশ্চ কৈশ্চিছ্িষ্টেঃ কেনচিদ্ধংশেন পরিগুহীতত্বাৎ গ্রধানকারণবাদং 

তাবদ্ধাপাশ্রিত্য যন্তর্কনিমিত্ত আঁক্ষেপে! বেদাস্তবাক্যেষ্্ীবিতঃ ইদ্দানী- 

মণাদিবাদব্যপাশ্রয়েগাপি কৈশ্চিন্নন্দমতিভির্ষেদান্তবাকোযু পুরস্তর্ক 

নিমিত্ত আক্ষেপ আঁশঙ্ক্যতে ইতাতঃ গ্রধানমল্লনিবর্থণন্টায়েনাতিদিশতি 

গরিগৃহৃন্ত ইতি পরিগ্রহাঃ ন পরিগ্রহ! অপরিগ্রহাঃ শিক্টানাঁমপরিগ্রহাঃ 

শি্টাপরিগ্রহাঃ এতেন শ্রকৃতেন গ্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন 

পিষ্টেম্বন্থব্যাস গ্রভৃতিভিঃ কেনচিদ্প্যংশেনাপরিগৃহীতা। যে-২ণাঁদিকানণ- 

বাঁদান্তেইপি গ্রতিষিদ্ধতয়| ব্যাথাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যাঃ তুল্যত্বাৎ 

নিরাকরণকারণন্ত নাত্র পুনরাশক্কিতব্যং কিপিদন্তি। তুল্যমত্রাপি পরম- 
পপ ৮ শশী শি শশী তই শি শা -- শি সীিশিতি - শি শশী কাশি -- শীত 7 শিশ্পীিি শন শাীশীশী শা শশী শশা 

সরী তর্বলে ঠেতন ব্রঙ্ধই যে জগতের কারণ ৪ প্রকৃতি, ইহ? মিদ্ধ 

হইল ॥ ১১ | 

বৈদিকদর্শনের প্রত্যানন্নতাশতঃ ও গুকতর তর্কবলে কোন কোন 

ব্দোস্তানুমারী শি্গতার্কিকেরাঁ কোন অংশে পরিগৃহীত গগ্রধান কারণবাদ 

আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ উদ্ভাবন করিয়া 

ছিলেন,তাহা পরিহত হইয়াছে। এইক্ষণ মনু প্রভৃতির বাকা মাশ্রয় করিয়া 

কোন কোন মন্মতিরা পুনর্ধার বেদাপ্তবাকো যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের 

আশঙ্কা করেন, তাহার নিরাধার্থ বপিতেছেন। ইহাতৈ যাহা শিষ্টগণ গ্রহণ 

করেন না, তাহাঁও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ প্রধান কারণবাঁদের নিবাঁল- 

দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে) মন্তুবেদব্যাস প্রসৃতি শিষ্টগণ কোন 

অংশেও যে হুক্মাকারণবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহা নিরাক্কৃত হইল, এই 
নিরাকরণের যে কারণ, তাহাতে শঙ্কামাত্র নাই, অর্থাৎ পরম গন্ভীব, 
জগৎ কারণের তর্কানবগ্রাহত্ব, তর্কের মগ্রতিষ্ঠী। অন্তথীছুমীনে আবি- 
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ভোক্তা পত্বেরবিভাগশ্চেত স্তাল্লোকবৎ ॥ ১৩॥ 

গন্ভীরস্ত জগতকারণস্ত তর্কানবগাহত্বং তর্কস্তচা প্রতিষ্ঠিতত্বমন্তথান্্মানে, 

২প্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চেত্যেবং জাতীয়কং নিরাঁকরণকারণম্ ॥ ১২। 

অন্যথা পুনত্র্ধকারণবাদস্তর্কবলেনেবাক্ষিপ্যাতে। য অপি শ্রুতি; 
. প্রমাণং হ্ববিষয়ে ভবতি তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারেইস্যপর! ভবিইু 

মর্থতি যথা মন্তরার্থবাদৌ। তর্কোইপি হি স্ববিষয়াদন্াত্রাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্তাৎ যথা 

ধর্মাধর্য়োঃ। কিমতো যদ্যেবং আত ইদমযুক্তং যৎপ্রমাণান্তর গ্রমি, 

দ্ার্থবাধনং শ্রুতেঃ কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রপিদ্ধোহর্থঃ শত! বাধ্যত ইতি 

অত্রোচ্তে গ্রমিদ্ধোংহৃয়ং ভোক্তুভোগ্যবিভাগঃ লোকে ভোক্তা চ 
চেতনঃ শারীরঃ ভোগ্যাঃ শবাদয়ে। বিষয়! ইতি। যথ! ভোক্কা দেব: 

তোগ্য গদন ইতি তশ্ত চ বিভাগস্তাতাবঃ প্রদক্যেত যদি ভোক্তা ভোগা. 

ভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং ব! ভোক্তুভাবং আগদে্যেত তয়োশ্চেতরেতরভাবা- 
স্পাীপিপীশ তা শশা শিশিশ তিল 

মোক্ষ এবং আাগমবিরোধ ইত্যাদি কারণেই হুস্মকারণবাদাদি নিরাকৃত 

হইয়াছে ॥ ১২॥ 

যদিও শতি স্ববিষয়েই প্রমাণ হউক, তথাপি গ্রমাণ।ন্তরদাব! বিষ 

পরিগ্রহে সেই শ্রুতি অন্যপর হইতে পারে, যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ স্ববি- 

ষয়ের অন্থন্র গ্রতিষিত হয় ন') সেইরূগ তর্কও স্ববিষয়তিননে অগ্নভিটিত 

হয়। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে পূর্ষোক্ত হেতুপ্রদর্শন অযুক্ত হই- 
তেছে, গ্রামাগান্থরদ্বার! যে শুতির প্রসিদ্ধার্থবাধ, তাহা উচিত হইতেছে 

না। তবে কিরূপে গ্রমাণাস্তরপ্রসিত্ধ অর্থ আতিদ্বারা বাধিত হইতে 

পারে? ইহাতে বলা"যায় যে, এইরূপ ভোক্তা! ও তোগ্য বিভাগ প্রশিষ্ঠই 

আছে, লোকে চেতন শরীরজীবই ভোক্া এবং শব্দাদি বিষয় ভোগা, 

এইরূপ বিভ|গ দেখ! যায়। যেমন দেবদতত ভোজ ও অগ্লাদিভোগা। 
সেইরূপ শারীরজীব চোক্া ও শনাদিভোগ্য। এইক্ষণ সেই ভোক্তা ৪ 

ভোগ্যের বিভাগ1ভাবগ্রদঙ্গ হইল। যদি ভোক্তা ভোগ্যভাব এবং 

ভোগ্য তোভ্ভাব গ্রাপ্ন হয়, তাহ! হইলে পরম কারণ ত্রদ্গের গগ্তা্তঠ 
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গত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোইনগ্তত্বাৎ প্রদজ্যেত ন চা গ্রসিগ্ষস্ত বিভা- 

ন্ত বাধনং যুক্তম্। যথাত্বদ্যত্বে ভোকুভোগ্যয়োর্কিভাগে দৃষ্টঃ তথাতী- 
তানাগতয়োরপি কল্পয়িশুব্যঃ তন্মাৎ প্রসিন্ধন্াস্ত ভোত্ভোগ্যবিভাগন্তা- 

ভীবগ্রসঙ্গীৎ অযুক্তমিদং ব্রদ্ষকারণতাবধরণমিতি চে কণ্চিচ্চোদয়েৎ 

তং গ্রতি বয়াৎ স্তালোকবদ্দিতি উপপদ্যত এবায়মন্মৎগক্ষেপি বিভাগঃ 

এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথ হি সমুদ্রাদুদকাত্মনোইনন্তত্বেংপি তদ্বি- 

কারাণাং ফেণবীচীতরক্গবুদ্ধদাদীনাং ইত্তরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লে- 

যাদিলক্ষণণ্ঠ ব্যবহার উপলভাতে | ন চ সমুদ্রাছুদকাত্মনোইনন্ত ত্বেংপি 

তদ্ধিকারাণাং ফেধতরঙ্গাদীনাং ইতরেতরভাবাপন্তির্ভবতি ন চৈষামি- 

তরেতরভাবাম্ুপপন্তাবপি সমুদ্রাক্নোধনন্তত্বং ভবতি এবমিহাপি ন চ 

ভোভূভোগ্যয়ৌরিতরেতরভাবাপত্তিঃ ন চ পরশ্মাদ দ্ধগোহন্যত্বমিতি ভবি- 
ফ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্ণে! বিকারঃ “তৎস্থষ্ট। তদ্েবাস্থপ্রাবিশং” 

শপ 

হেতু অন্তোন্তভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, অতএব গ্রপিদ্ধ বিছাগের বাধা 

যুক্ত হয় না; সুতরাং যেমন বর্কমানে ভোক্তা ও ভে[গ্যের_ বিভাগ 

দখা যায় সেইরূপ অতীত ও অনাগতেও এরূপ বিভাগ কল্পনা কর! 
করবা, অতএব প্রদিদ্ধ ভোকুভোগাবিভাগের অভাব গ্রস্গহেতু ত্র্গের 
কারণভাঁবাবধারণ অযুক্ত হইতেছে, যদি 'এইরূপ কেহ বলেন, তাহা 

ইইলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, লোকপৃষটতবহেতু আমাদিগের 
পক্ষে উক্ত বিভাগ উপপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যে জল আছে, 
তাহার ভেদ না থাকিলে সেই জলের স্ববিকারীভূৃত ফেণ, তরঙ্গ ও 
বদের পরস্পর বিভাগ আছে এবং তাহাঁদিগের পরম্পর আলিঙ্গন ন্বরূপ 

খবহার উপলব্ধ হয়। পরত্ত উদ্কময় সমুদ্রের ভেদ না থাকিলে তদ্দি- 

কারীভৃত ফেণ, বুদ্ধদ ও তরঙ্গের পরম্পরভাবাগত্তি হইতে পারে না, আর 

থাদিগের পরস্পর ভবের অন্থ্গপত্তি হইলেও তাহ! সমুদ্রভিন্ন নহে, 

€ হলেও এইরূপ জামিবে। আর ভোকা ও োগ্যের পরষ্পর অভাবা- 
এ পারে না, এইরূপ এই জগৎও পরব্রঙ্গের অন্ত নহে। যদিও 

বিকার নহে, যেহেতু "্রদ্গ জগত সৃষ্টি করিত তাহাতে গ্রবেশ 
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তধনন্যত্বমারস্তণশব্বাদিভাঃ ॥ ১৪ ॥ 
শপ পি পাশপাশি পপ সপ 

ইতি অষ্ঈরেবাবিক্কৃতস্ত বারধ্যাহথ গ্রবেশেন ভোক্ত্বশ্রবণাৎ তথাপি কারা 

মু প্রবিষটনতাস্তি কার্ধ্যোপাধিনিমিত্বো বিভাগঃ আকাশস্তেব ঘটাহাগাি 

নিমিতঃ ইত্যতঃ পরমকারণাৎ বদ্দপোইনন্তত্থেইগুযুপপরে। ছোভুভোগা, 

লক্ষণে! বিভাগঃ মমুদ্রতরঙগাদিস্যায়েত্ুক্তম্ ॥ ১৩। 

অত্যুগগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্ুভোগ্যলক্ষণং বিভাগং তানোর, 

বদিতি পরিহারোইভিহিতো। ন ত্বয়ং বিভ্ভাগঃ পরমার্থতোইস্তি যশবাং 

তয়োঃকারধ্যকারণয়োরনন্তত্বমবগম্যতে। কার্ধ্যমাশাদিকং বনুগ্রগঞ্জং গং 

কারণং পরং ব্রঙ্গ তশ্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোইনন্তত্বং ব্যতিরেকেণাসথ। 

কার্মস্তাবগম্যতে কুতঃ আরভাশবাদিভ্যঃ। আরম্তণশবত্তাবদরেকবিজ্ঞানেন 
সর্ববিষ্ঞানং গ্রতিজাঁয় দৃষঠান্বাপেক্ষায়ামূচাতে ্যথ| দোমোকেন মূং 

শি 

করেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিকৃত অষ্টা বর্ষের কার্েযতে অন্বেধ 
প্রযুক্ত তোতৃত্বশ্রবণ আছে, তথাপি কার্যযাম্ুগ্রবিষ্ট বর্গের কার্ম্যোগাদি 

নিমিত্ত বিভাগ আছে, যেমন ঘটাদি উপাধি ভেদে আকাশের বিষ? 

হয়, সেইবপ ব্রদ্েরও কাধ্যনিমিত্ত বিভাগ জানিবে, এতএব গরম 
হইতে জগতের ছেদ না থাকিলে সমুদ্তরন্গাি ন্ায়ে ভোক্তা $ 
ভোগ্যের বিভাগ প্রতীয়মান হইতেছে | ১৩॥ 

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের গ্রক্কৃত সমাধান করিতেছেন, পূর্ববং বা 

হারিক ভোক্কুভোগ্যলক্ষণ বিভাগ শ্বীকারপূর্বক একরূপ পরিহার কণিঃ 

হইয়াছে, উহা গ্রন্কৃত বিভাগ নহে, যেহেতু কাধ্যকারণরূপ ভোগা ঃ 

ভোক্তার অভেদ স্বীকার মাছে, এই বহু গ্রপঞ্চ জগৎ কার্দা এবং গর? 

কারণ, সেই কারণ হইতে কার্ষোতে প্রকৃত অভেদই আছে, পরান বাঃ 

রেকরূগে অভেদ জানা যায়, যেহেতু উন্ধ কার্ধোতে মারছি শন গ্রথ 
আছে, অর্থাৎ এক বিজ্ঞান হইলে দর্ধবিপ্পান হয়, এইরূগ এরি 
করিয়া দৃ্টান্তাপেক্ষায় আরম্তপষ কথিত হন। শ্রুতিতে লিখিত গাছে £ 

হেসৌমা! একটিমাত্র মৃৎপিও জানিতে পারিলেই মর্ঘ মূ বর 
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গিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্বং মৃয়ং বিজ্াতং স্তাদ্বাচারভ্ণং বিকাঁরো নাম- 

ধোং মৃত্তিকেত্যেব মত্যং* ইতি। এতছুক্তং তবতি একেন মৃৎ্পিণ্ডেন 

গরমার্থতো। মৃদ্দানা বিজ্ঞাতেন সর্বং মুগায়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং 

ৃদাত্বত্বাবিশেষাদ্বিজ্রাতং ভবেৎ যতো বাচারস্তণং বিকারো নামধেমং 
বাঁচৈব কেবলমন্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাৰ উদঞ্চনঞ্চেতি ন তু 
বস্তবৃত্তেন বিকারে। নাম কশ্চিদন্তি নামধেয়মাত্রং হেতদনৃতং মুন্তিকেত্যেব 

গত্যমিতি। এবং ব্রদ্ষণো দৃষ্টান্ত আম্মাতঃ তত্র শ্রভাদ্বাচারস্তণশবাৎদাষ্টস্বি. 
কেংপি ব্রন্ধব্যতিরেকেণ কাধ্যজাতস্তাঁভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজো- 
ইবনানাং ত্রহ্গকার্ধ্যতামুক্তা তেজোইবন্নকার্ধ্যাণাং তেজোইবন্নব্য তিরেকে- 
ধাতাবং ব্রবীতি "অপাগাদগ্েরগ্রিত্বং বাচারষ্ণং বিকারো। নামধেরং 

্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং ইত্ত্যাদিনা। আরম্তণশবাদিভ্য ইত্যাদিশবাঁৎ 

'্তদাত্যমিদং সর্বাং» “ততসত্যং ম আত্মা” "্তত্বমসি” "ইদং সর্ব যদয়- 
কপ শসপাপপক্পপপিসসপস 

গতি হইতে পারে। ঘটাদি নমুদ।য়ই বিকার, উহ্াদিগের নাম ঘাক্য 

মাতেই থাকে, এ সমুদায়ই মৃত্তিক। এইক্ষণ ইহাই উক্ত হইল যে, একটি 
মৃত্তিকা গিওকে যথার্থ রূপে মৃত্তিক। বলিয়া জানিতে গারিলেই ঘট- 

শরাবাদি সমস্ত মৃগয়বস্তই মৃতস্বর্ূপের অবিশেষহেতু বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু 
উহাদিগের নাম কেবল বাক্য মাত্রে আরম্ত হয়, অর্থাৎ ঘট, শরাবাদি 

ও মৃত্বিকার বিকার ইহ! মৃত্তিকা ভিন্ন নহে, পরস্ত বস্তর বিকারও নহে, 
কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য। এইকপ 
বন্ধের দৃষটাস্ত কথিত আছে, তাহাতে শ্রুত বাঁচারস্তণ সবের দাষ্স্তিকে ও 

্রহ্মব্যতিরেকে কধধ্যনমূহের অভাব জান] যায় । পুণর্ধার তেজ; জল ও 

খননের ব্র্গকার্ধ্যত1 বলিয়া! সেই কার্ধযভূত তেজ, জল ও অয্নের তেজ, জল 

ও অন্ন ব্যতিরেকে অত।ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ গির অগ্িত্ব অপগত হয়, 
মগ এই নাষ্টী কেবল বাকা মাত্র জানিবে, তিনটা কপ মাত্র সত্য, 
ইডযাদি রূপে উক্ত আছে, আর প্মারভ্তণ শ।দিভ্য;” এই আদি শব 
খযুক আছে। «এই সমুদয় আত্মস্বরূপ" “ধিনি আত্মা তিনিই সত্য” 

ইনিই মেই ্ রঙ্ম” "এই যে আত্মা, তাহাই সর্বময়” "নর্ধ জগত্ই অু্ধ- 
৬৯ ডু ৮ 



৩৮৪ . বেদান্তদশনমূ | * [ ১ম) পাদ; 

মাত্থা" "টদ্ধবেদং সর্কাং" "্আট্মৈবেদং সর্বং* "মেহ নানাস্তি কিঞন' 

ইত্যেবমাদ্যপ্যাটমেকত্বগ্রতিগাদনগরং বচনজাতসুদাহর্জহ্যমূ। ন চাহ 
একবিজ্ঞানেন সর্বাবিজ্ঞানং সম্পদাতে তণ্মাদাথ! ঘটকরফাদ্যাকা শানা। 
মহাকাশাদনন্তত্বং যথা চ মৃগতৃঞ্িকোদকাদীনামুধরাদদিভ্যোইনন্তত্ব, ্ঃ 
নষ্ট্বরূপত্বা সবরূপেণ ত্বম্থপাখ্যত্বাৎ এবমন্ত ভোগ্যতোজ্ত্াদি গ্রুপ 
জাতন্ত ব্দ্ধবাতিরেকেণাতাৰ ইতি ষ্টব্যম। নম্বনেকায্মকং বন্ধ ঘা 
বৃক্ষোইনেকশাখঃ এবমনেকশক্তি গ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রদ্ধ অত একত্বং নানা 
ভয়মপি লত্যমেব যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখ! ইতি চ নানাত্বং যথা চ সমু 
ভ্রায্মনৈকত্বং ফেণতরল্াদ্যাত্বন! নানাত্বংযথ! চ মুদাত্মন] একত্বং বটশরা- 

বাদ্যাষ্ন1 নানাত্বং তত্র একত্বাংশেন জানানোক্ষব্যবহারঃ সেংস্ততি 

নানাত্বাংশেন তু কর্ণকাাশ্রয়ো লৌকিকটৈপ্িকব্যবহারৌ মেংস্তত ইতি 

এবং চ মৃদাদিদৃ্টাতা অনুদ্ধপা ভবিধ্যস্তীতি। নৈবং গায় ত্িকেতযোৰ 

শ্বূপ" “আত্মাই সর্বময়” "আয়! তিন আর কিছুই সতা নহে” ইত্যাদি 
বছ ৰহু ক্রুতিতে আত্মার একত্ব গ্রতিগাদনপর বচনের উদাহরণ দেখা 

যায়, অন্তথ। একবিল্ানে সর্ববিজ্ঞান সম্পর হয় না| অতএব যেমন ঘটা- 

কাশাদি মহাকাপ হইতে অন্য এবং যেমন মরীচিকাতে যে জল দর্শন হয়, 
তাহ! সেই উধরতৃমি হইতে অন্ত) যেহেতু উহাদিগের স্বরূপ নষ্ট হই যায়, 
সেইকপ ভোগ্য ৪তোজাদি লঙগণ প্রপঞ্চ জগতের ব্রদ্ধ ব্যতিরেকে অভাব 
হয়, ইহ! (েখা'যায়। আর অঙ্গ আনেকষাত্মক, অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ অনেক 

শাখাধিশিষ, ০১১৬ রক্ধ নেক শক্তি ৪ অনেক প্রবৃতিঘুক । ঘতএব 

বঙ্গের একত্ব ও জু উভয়ই সত, যেসন বৃক্ষ এক ও শাখা অনেক 
বং যেমন সমুদ্র এ$ & ফেণ তরঙ্গাদি অনেক, মার মৃত্তিক! এক ও ঘট 
টা নেক । ইহাতে বঙ্গের একস্বাংণে মোক্ষ ব্যবহার দি্ধ আছে, 
ও নানাতবাংশে কর্ণ কাণাশ্রন্ন লৌকিক ব্যবহার হয়, এইকপ মৃত্তিকা 
দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতেছে) কেবল ম্ৃত্তিকাই সত্য, ইহা সম্ভব হইতেছে না। 
কারণ গ্রক্কতি মাঝের নৃষ্ান্তপত্তায় অবধারণ এবং বাচারস্ণ পার 
বিকার লমৃহেয মিথ্যা্ধ কখন.আছে। জার দাষ্াতিফেও "উঠা, 

পা 

৯ শী সপাপিশিসিপিসসিশ পপি পিসি পিপি 
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মতামিতি গ্ররুতিমাত্রস্ত দৃষ্টাস্কে সত্যতবাবধারণাৎ। বাঁচারভণশবেন চ বিকার- 

জাতন্তানৃতত্বাতিধানাৎ। দাঁ্টান্তিকেপি, এতদাস্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যমিতি চ 

পরমকারণস্তৈবৈকন্ত সত্যাত্বাবধারণাৎ। স আত্ম তত্বমসি শ্বেতকেতো। ইতি চ 

শারীরন্ত ব্রহ্ধভাবোপদেশাং। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হোতচ্ছারীরগ্ত বক্াতত্বমুপদিস্তুতে 

নযতরান্তরগ্রমাধাম। অতশ্চেদং শান্্ীয়ং অন্ধাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকন্ত 

ধারীরাত্ম্ন্ত বাধকং সম্পগ্তে রঙা দিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিযুদ্ধীনাম্। 'বাধিতে চ 

শারীরাতবত্বে তদাশ্রমঃ সমস্তঃ শ্বাতাবিকো। ব্যবহারো। বাধিতে। তবতি, যং 

পমিদয়ে, নানাত্বাংখোইপরে! ব্রক্ষণঃ কনোত। দর্শয়তি চ, যন্ত্র ত্বস্ত সর্বামাতবৈ- 

বাং তৎ কেন কং পশ্ঠেং ইত্যাদিন। বঙ্গাত্ব তদর্শিনং প্রতি সমন্তসা কিয়া" 

কারকফললক্ষণন্ত ব্যবহারশ্তাভাবম। ন চীয়ং ব্যবহারাভাবোইবস্থাবিশেষ" 

নবদ্বোধভিধীয়ত ইতি ঘুক্তং বক্তম্। তর্মসীতি ব্র্ীত্বভাবন্তানবস্থাবিশ্ষ- 

নবন্ধনত্বাং। তত্করৃষ্ান্তেন চানৃভাতিদন্বন্বপ্ত বন্ধনং সত্যাভিসম্ববষগ্ত মোক্ষং 

শপ্লেকতমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যান্রানবিভূত্তিতঞ্চ নানাতম্। 
শশী 

মিং সর্বং তত সত্মিত্যাদি আরতি একমাত্র পরম কারণ অন্বয় ব্রঙ্গেরই 
মতাতাবধারণ করিতেছে। পন আয়। তব্মসি” শ্বেতকেতে। ইত্যাদি শ্রুতি ও 

শরীরস্থিত জীবেরই ব্রদ্ষভাব প্রতিপাদন করিতেছে । শরীরস্থ জীবের 

ম্মভাব স্বতঃসিদ্ধই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্য নহে। ( অর্থাৎ ইহ! যত্বান্তর 
গাধ্য নহে) অতএব এই শান্ত স্বীকৃত ব্রহ্গভাব স্বভাবসি্ধ শরীরাত্মবাদের 
বাধা জন্মাইভেছে। যেমন সপ্পবুদ্ধি রজ্বুদ্ধির বাধক হয়। স্থতরাং শরীরাত্ম 
তত্ব বাধিত হইলে তাশ্র্ন সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার বাধিত হইল। যাহার 

উপগনতির নিমিত্ত নানাত্বাংশে অপর ব্রদ্ধভাব কল্পনা করিতে হইত। শ্রুতিও 
ইহাই দেখাইতেছেন যে, যখন এমমন্ত পদার্থই আত্মসবরূপ প্রতিপন্ন হইবে, 
ধন কোন্বাক্তি কিপ্রকারে কাহাকে দেখিবে। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা রান", 
শক্তি জিঘাকারক রক্ষণ লৌকিক যাবতীয় ব্যবহারাভাবই দু্হর। 
তরে এপ্রকারও বণ! যায় না যে এই প্রকার ব্যবহারাভাব অবস্থা! বিশেষের 

ধরাই হইয়া থাকে। যেহেতৃ_পতবধার্থ” এই ্ রতিতে ঈদৃশ ব্যবহারাকজাবই 
খা্ধ। ই! কোনও অবন্থ। বিশেষ অন্ত নহে। তর দৃষ্টান্ত উপনাস দ্বার! 
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উভয়সতাতায়াং হি কথং ব্যবহীরগোচরোইপি জন্তরনৃতাভিগন্ধ ইত্বুচযতে | মুতে]; 

সমৃত্ুমাপ্রোতি ফ ইহ নানেৰ পশ্ঠতি ইতি চ ভেদদৃ্টমপবাগ্নেতদের দর্শঘতি। ন 

চান্িন্ দর্শনে জ্ঞানাম্মোক্ষ ইত্যুপপপ্ভতে | সম্যগজ্ঞানাপনোগ্ন্ত কন্তচিমিথা" 

জ্ানদ্য সংসায়করণদ্বেনানতুাগগমাৎ। উততন্ত সত্যতায়াং হি কথমেকত্বজ্ানেন 

নানাত্বজ্ঞানমপন্ুগ্তত ইতুচযতে। নম্বেকতৈকাস্তাতাপগমে ন্বীনাত্বাাবাং 

গ্ত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি গ্রমাণানি * ব্যাহন্তেরন্ নির্বিষয়্থাৎ স্থাণবাদিধির 

পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিগ্রতিষেধশান্ত্রমপি ভেদাহপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাই' 

নত, মোক্ষশান্ন্ভাপি শিষাশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষতাৎ তরভাবে ব্যাঘাত স্তাং। 

কথং চানৃতেন মোক্সশাস্ত্রণ গ্রতিপাদিতস্তা্্ৈকন্বস্ত সত্যতবমুপপন্তত ইডি 

অভ্রোতে। নৈষ দৌষঃ। সর্বব্যবহারাগামের প্রাগ বঙ্গান্তাবিদ্তানাং 

শ্রুতি মিথ্যাবাদীর বন্ধন ও সত্যবাদীর মুক্তি বলায় স্পষ্টতই বুঝ! যা যে 

নানাত্বই মিথ্যাবিজন্তিত এবং একত্বই লত্য। ঘদি নানাত্ব এবং এত এই 

উভয়ই সত্য হইবে তাহা হইলে ভেদদর্শীকে শ্রুতি মিথ্যাভিসন্ধ বজেন কেন? 

*ৃত্যোঃ স মৃত্যুমাঞ্জোতি ষ ইহ নান্যেব গশ্াতি” এই শ্রুতি বাকোও জোার্শনের 

নিদদাই প্রকাশ পায। এবং একেরই সত্যতা বুঝ! যায়। জানের প্রতি 

কারণতা ভেদাভোমতেই উপপত্তি হয়। যেহেতু যথাধজ্াননাশ্য কোনও 

অপরমার্থিক জ্ঞানই সংসার বন্ধনের হেতুভৃত হই থাকে। ইহা তাহা 

শ্বীকাঁর করেন না| একত্ব জ্ঞানই বহুত জ্ঞানের বিনাশী, উত মতাদী 

এইন্ূপ৪ বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মতে নানা জ্ঞানও স 

স্বরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে এই কথ বলিতে পারা যায় যে, আত্ান্তিক 

একত্র হইলে নানাতব জান বিনাপ পায়। নানাত্ব বোধ অপহ্ হনে 

্রত্যঙ্ষানি গ্রমাণও মিথ্যাতিব্যঞ্জক বলিয়। মিথা! হইয়৷ পড়ে। যেমন স্থাুও 

নহয্যক্ঞান মিথ্যা জ্ঞান তদ্ধং অসতো সতাজ্ঞান ত্রগায়্ক | এব বিধিও 

(পরবর্তকধাক্য ) নিষেধ ( নিবর্তক বাকা) পর্নপর ভেদমাপেক্ষ। হুতরাং রে 

বুদ্ধি না থাকিলে এতদুচয়েই অন্পগত্তি হয়। মোক্ষপান্ত্রও ভেদ সাপেদ। 

শিব্যগ্রভৃতি শন পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বাচক। ভেদজ্ঞান অন্ধ হইলে পা? 

সাঙ্গ মোষ শাস্ত্রের ও মেথাত গ্রতিপ্ন হইয়া যায়। যদি বল মোগশা? মিথা 



১মঃ) পাঁদঃ | ] দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ | ৩৮৭ 

সত্যরোপপত্তেঃ শ্বপ্নবাবহারন্তেব” প্র।ক্ প্রবোধাং। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব- 

গ্রতিপত্তিন্তাবৎ প্রমাণ প্রমে়ফললক্ষণেষু বাবহারেঘনৃতবুদ্ধির্ণ কগ্তচিছুৎপদ্ভতে | 
বিকারানেৰ ত্বহং মমেত্যবিদ্ধয়াস্াত্বীয়ভাবেন সর্বো জঙ্বঃ গ্রতিপগ্ধতে 

স্বাভাবিকীং বঙ্ধাস্বতাং হিত্বা। তম্মাৎ প্রাগ ব্রদ্ধাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্কো 

লৌকিকো৷ বৈদিকম্চ বাবহারঃ| যথা সুপ্তস্ত প্রার্ৃতন্ত জনন্ত স্বপন উচ্চাবচান্ 
ভাবান্ পশ্ঠতো। নিশ্চিতে প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং' ভবতি প্রাক্ গ্রবোধাৎ। 

ন চ প্রত্যক্ষাভাসাতিগ্রায়ন্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ। কথ: ত্বসতোন বেদাস্ত- 

বাকোন সতান্ত ব্রঙ্ষান্বত্ন্ত প্রতিপত্তিরুপপগ্ভেত, ন হি রজ্জুদর্গেণ দষ্টো! মি্তে, 

তাহ! হইলে মোক্ষশান্ত্র প্রতিপাদিত একাতম্মবাদ ও মিথ্য/ এই কথ! অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হইবে। এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, যদি একত্র সত্যতার 

প্রমাণ দেওয়। যায় তাহ! হইলে আদৌ এই সমস্ত আপত্তিই উত্থাপিত হইতে 
পারে না। কেন না ব্রহ্ধাতজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই যাবতীর ব্যবহারিক সত্য- 
তার উপপত্তি হইয়! থাকে। যেমন প্রজ্াগরের পূর্বে স্বাগ্রিক ব্যবহার সত্)- 
বগিয়! অন্থুমিত হয় সেইরূপ ব্রদ্ধাযজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই লৌকিক বা! শাস্্ীয় 
ব্যবহারের মত্যতা স্বীকার কর! যাঁ়। যাবৎ সময় একাত্মবাদের উপপত্তি ন। 
হয় এতাবং কাল কোনও প্রাণীর প্রমান, প্রমেয়, ফল ইত্যাদি বিষয়ে এবং 
অন্তং বাবহারিক বিষয়েও মিথ্যাজ্ঞান হইয়। থাকে। জাগতিক সমস্ত প্রাণীই 
ভতঘণ প্যান্ত স্বস্ব ব্রদ্মতাব বিশ্বৃত হইয়! অবিগ্য| কল্পিত বিকার সমূহকে 
আমি ঝ| আমার এই প্রকার প্ররন। করিয়! থাকে । হুতরাং ব্রন্ধাত্বতাজ্ঞানের 
গ্রাকৃকালেই বৈদিক বা লৌকিক ব্যবহার উপপত্তি হইত্ডে পারে। যেমন 
পতি অবস্থ হইতে মনুষ্য যতক্ষণ না চেতন পায় তাবৎ কালই ্্রৃপ্তমান 
গদার্থগুলির যথার্থ উপলদ্ধি করিয়া! থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহ! প্রমাজ্ঞান 
গছে। সেইরূপ আত্মজ্ঞানোদয়ের প্রাকালীনই লৌকিক ব্যবহারগুলি সত্য 
বশিয়৷ আপাততঃ গ্রতীতিহয়। এস্লে এই গ্রকার আপত্তি হইতে পারে যে 
মিধা বোস গ্রমাণ দ্বারা সত্য বধাত্ম বিজ্ঞানের কিরূপে উৎপত্তি হইতে 
শারে। জীব রজছুলর্পেরদংশনে পঞ্চ প্রাপ্ত হয় না বটে, এবং ষৃগমরীচি 
কার পান বা অবগাহদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না সত্য | এতছুত্রে বন্তবা এই যে 
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নাপি মুগতৃষ্িকান্তনা পানাধগাহনাদি গ্রয়োজনং ক্রিঘুত ইতি। নৈষ দৌষঃ। 

শঙ্ক।বিষাদিনিমিতমরণাঘদিকার্েোপলবেঃ। শ্বপ্নদর্শনাবস্থন্ত চ সর্পদংশনোদক- 

স্নানাদিকাধ্যদর্শনাৎ। তৎকার্ধ্যমপ্যনূতমেবেতি চেৎ ব্রয়াৎ তত্র জরমঃ| ঘগ্থপি. 

বপনদর্শনাবস্থস্ত সর্পদংশনোদকন্প।নাদিকারধ্যমনূতং তথাপি তদ্বগতিঃ সত্যমেব 

ফলং প্রতিবুদধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। নহি স্বপ্লাহখিতঃ স্বগ্রনৃষ্ং সর্পদংখনোদক, 

স্ননাদিকাধ্যং মিথ্যেতি মন্যমানভ্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্তে কশ্চিং। এতেন 

বপ্নদুশোহবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাস্মবাদৌদুষিতে। বেদি তব্যঃ। তথ! চ শ্রুতি 

" যদাকর্শন্থ কামোযু স্তরিয়ং শ্বপ্নেষু পশ্ঠতি। 

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তন্সিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥৮ ইতি 

অসত্যেন শ্বপ্নদর্শনেন সত্যময ফলসা সমুদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শ্তি। তথা গ্র্াক্ষ 

দর্শনেু কেমুচিদরিষ্টেযু জাতেষু ন চিরমিন জীবিষ্যতীতি বিষ্যাদদিতুাক্ত। অঃ 

বেদান্তবাক্য আগ্তবাক্য না হইলেও উল্লিখিত দোশাবলীর আরোপ করা 

যাইতে পারে না। যেহেতু রজ্জুসর্পনংশনেও ত্রাস শঙ্কা! বিষাদাদিমারা়ক 

ক্রিয়া হইয়। থাকে। নুযুপ্যবস্থায় পুরুষও স্বপ্রৃ্ই জলে বাঁ মরীচিকায় স্বানাদি 
ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে | বস্তগতা। এ সমস্ত ক্রিয়াই ভ্রমাতআ্বক ; এই গমন্ত 

কিছুই গ্রমাণ নহে এই প্রকার উত্তর দিলে, তছুন্তরে এই বক্তব্য থে, যগ্ুপি 

প্রদর্শন কালীন সর্পদংশন অথব। জলাবগাহন গ্রভৃতি তাবৎ ক্রিয়াই মিথ্যা 

তথাপি তত্তৎ ক্রিয়াষগাহী জ্ঞান কখনও মিথা| হইতে পারে না। কেন্ন 

ই সমস্ত জঞন মিথ্যা হইলে জাগ্রদবস্থার তাহ থাকিতে পারে না। স্পরর্টাপুমান্ 

নুপ্তোথিতের পরক্ষণে স্বগ্রকালীন ক্রিয়াকলাপ মিথা| বলিয়! বুঝিতে পারিরে৪ 

তৎসংদর্গাবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলে না। স্বপ্নদর্শকের স্বাগিক জান 

তিরোহিত হয্ক একথা বলা যায় না কেনন! চৈতন্তাবস্থায় তাদুশজ্ঞানের অনু 

হইয়া থাকে। এতদ্ার| দেহাত্মবাদীরমতও প্রত্যুজ হইল ইহ! জানিতে হইবে। 

এতদ্বিষয় শ্রুতিও দেখা যায়। যথ| কাথ্যকর্ে গ্রবৃত্ত পুরুষ যদি তৎকানে 

সপে সত্ীদর্শন করিয়। থাকেন তাহাহইলে তদীয় কামাকর্ম নির্বিঘে পরিমমাণি 

হইয়া থাকে। অপু দর্শন সন্দ্ধেও রতি বলেন যে বি স্প্রে কোনও অনি 

দেখা যায় তাহা হইলে এই স্বগর্র শীঘ্রই যৃহঠা হইবে। এই প্রকাব বরা, 
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প্নেপুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদস্তং পশ্ঠতি স এনং হত্তীত্যাদিনা তেনাসতোনৈব গ্বপ্ 

নেন সত্যং মরণং সুচ্যত ইতি দর্শঃতি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকেহন্বয়ব্যতিরেক- 

শলানাং ঈদৃশেন স্বপ্রদর্শনেন সাধ্বাগমঃ হৃচ্যত ঈদৃশেনামাধ্বাগম? ইতি। 
থাইকা রাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্ডিদৃ্ রেখানৃদ্যাক্ষরগ্রতিপত্ডেঃ | অপি চান্তামিদং 

মাগমাত্ৈকত্বস্য প্রতিপাদকং নাতঃ পরং কিঞ্চদািকাজ্ষামন্তি। যথা হি 

নাকে যজেতেতাক্তে কিং কেন কথং ইত্যাকাজ্ঘ্যতে ন চৈবং তত্মসীতুক্ে 
কঞ্িি্দাঁকাজ্ক্যমন্তি সর্বাক্বৈকত্ববিষরত্বাদবগতেঃ | সতি হন্তশ্রিন্রবশিষা- 

ণেহ্থ আকাজ্ষ! স)াৎ ন ত্বাট্মৈকত্বব্যতিরেকেনাবশিষ্যমাণোহন্োহরধঘোহক্তি য 

নাকাজ্যেত। ন চেয়মবগতিনেণৎপপ্ঠত ইতি শক্ং বজ.ং, তদ্ধাস্য বিজজ্ঞো 

ষে বলিয়াছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট 
বকটাকার পুক্ষকে দর্শন করেন তাহ! হইলে এ রৃষ্ণবর্ণপুরুষ অচিরেই তাহাকে 

ধনাণ করিবে। এই প্রকার বুঝিতে হইবে। এবছিধ উ্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা 
দখাইয়াছেন যে অপত্য স্বপ্নও অবশ্ঠস্তাবীমরণের সুচক হইয়। থাকে। এই 

কার স্বপ্ন দেখিলে এতাদৃশ ফল হয়) অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে এইরূপ ফল 
য। এমকল তথ অনুম্বব্যতিরেক (তংসত্বে তৎসত্বা! তৎ অসত্বে তদসত্ব! অন্বয়' 
[তিরেকমন্ম্ধ বিশেষ) নিপুণ পুরুষের! অবগত আছেন। এবং মিথা| বা 

া্ননিক জ্ঞান দ্বারা অকল্পনীয় অকারাদিজ্ঞানোৎপত্তি হয় এইরূপ দেখা যায়। 

এতাবত। দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদান্তশান্ব কল্পিত হইলে ও 
নকমিত সতান্ধ বুঝা ইয়া দিবার জন্থ তাহার ক্ষমত| আছে । এতদ্বিষয়ে আরও 
কটা প্রমাণ উপন্তান করা যাইতেছে যথা একাত্মগ্রতিপাদক তত্বমসিরূপ 
'ইাবাক্যই ইহার চরমপ্রমাণ, অতঃপর কিছুরই আকাজ্ষ!থাকে না) অতএব 
কানও-প্রকার আশঙ্কার ও কথা নাই। যেমন “যজেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যে 
কি নামক অভ, কোন্ যক্ঞ, কোন্দরবা দ্বার! কি গ্রকারে নিপন্ন করিবে ইত্যাদি, 
জর নাম, যন্ত সম্পীকতুব্য এবং হজনির্কাহিকা প্রণালী প্রভৃতির আকাঙ্া 
1কে, তং *তত্বমসি” সেই অহয়ব্রন্ধ তুমি এই বাক্যে তার্শী কোনও আকাজ্। 
ফেনা। অভীগিত কোনও পদার্থ নাই বলিযাই আকাজ্ার উদয় হয় না; 
'াফাজ্কার বিষয় এই যে সর্ধত বই এতাদৃশ জ্ঞানের বিষয়। যদি আত্মা 



৩১১০ বেদান্তদর্শনমূ | | ১ম?) পাদ; 

ইত্যাদিক্রিতিভাঃ) অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদামুলচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মান, 

ত্বাং। ন চেয়মবগতিরনর্থিক! ত্রান্থিব্েতি শক্যং বক্ত,ং, অবিষ্যানিবৃত্তিদ, 

দর্শনাৎ বাধকক্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক চাট্মৈকবাবগতেরব্যাহতঃ সর্ব: সানৃ, 
বাবারে! লৌকিকে! বৈদিকশ্চেতাবোচাম | তম্ম।দন্তোন প্রমাণেন গ্রতিপারি 

আম্মৈকত্ে সমন্তস্য গরাচীনভেনব্যবহারগা বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকতরক্ধকরনার 
কাশোহস্তি। নন মৃদাদিদৃানতপ্রণয়নাৎ পরিণাঁমবৎ বঙ্গ শান্ত সযাভিমতমিডি 

গম্যতে। প্রিণামিনো হি মুদাদয়োইর্থা লোকে সমাধিগতা। ইতি। নেকুচাতে। 

স বা এষ মহানজঃ, আতআ্মাইজরোহমরোহমুতোইভয়ো ব্রঙ্গ। গম এষ নেঙি 

মেত্যাত্ব! অস্থলমনণু ইত্যাণ্ঠাভ্যঃ সর্ববিক্রিয়া প্রতিষেধশ্রুতিত্ে বরহ্বণঃ কৃটসথযা 
৮ শা ৮ শশী স্পীরাশিশীপপতী তা শিতিশি শা শি 

ভিন্ন অন্য কোনও একটা ক্ছি গাকিত তা হইলে আকাজারও উদয় হিত। 

যখন আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই তখন সমন্তই আত্মস্বৰূপে গ্রতীতি হয়। সুরা! 

সেই জ্ঞান কাহারও অপেক্ষ। করেনা, সেইজ্ঞানের কোনও আকাক্র। ও থাকেনা 

সেজ্ঞান কেবলাহ্বরী। অত্থয়ায়ঙ্ছান হয় ন| এই রূপ বল! যাইতে পারেন 

যেহেতু পিক্রুপ দেশে শ্বেতকেতুর তাদৃশ জ্ঞান হইয়াছিল। এবং অপৈত গ্রানো 

পল্ভির উপারীভূত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বেদনুবন প্রভৃতির বিধান পরি 

হয়। অধ্ৈতজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কৌনও ফলনাই অথবা তাহা ভ্াা 

ইত্যদিরূপে কল্পনাও করিতে পারে না। যেহেতু এইজ্ঞান জীবের অবিষথা বিনা" 

করিয়া থাকে, এইজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে পারে এতা?ৃ কোনও গ্রাম 

স্তরও নাই। যং পর্যান্ত অদ্বৈত জ্ঞানোৎপত্তি নাহয় তার কালই ৭ 

মিথ্যা প্রভৃতি লৌকিক বাঁ বৈদিক বাবহাঁর হয়, ইহ! পূর্বেই উক্ত হযাছে। 

অতএব সর্দপরিশেষে সমুংপন্ন তরমগ্যাদি গ্রমাণগম্য সর্ধাত্বিজ্ঞান উতা 

হইলে পর পূর্বের সমস্ত তেদবুদ্ধির বিনাশ হয়। ম্তৃতরাং তৎকালে বর্ণ গান, 

কাক এট্দ্বপ কর্পনাও মনে স্থান পায়না । যদি বল মৃত্তিকাি দৃটান্োগঠা 

বরা পরিনামবাদই বোস পান্্ের অভিপ্রেত। যেছেছু দেখা যায় দাগ 

সমস্ত গদাথই পরিনাম | এই প্রশ্নের উত্তয়ে বলা যায় থে একথা গান 

যেহেতু “এই সেই আত্ম জন্রবিকা বর্জিত” আত্ম! অজ, আতা অগর, গার 

নিতামুক, আয! তারছিত, এবং জামা ট্ক্ষ* ঠিনি ইহাও নহেন তাও 
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ধগনাং। ন হোেকন্ত ত্রদ্ধণঃ পরিণামধর্খং তত্রহিতত্ঞ্চ শকাং প্রতিপত্ত,ম্ 
গ্িতিগতিবং শ্তাদিতি চে, ন, কুটগ্ুস্তেতি বিশেষণাং। নহি কৃটস্থন্ত বরস্ধণঃ 

সথিতিগতিবদনে কধর্থাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কৃটন্থং নিত্যঞচ ব্রদ্ধ সর্ববিক্রিগ্া গ্রতিষেধ|. 
দিত্যবোগম | ন চযথ। ব্রহ্ধ। আযমৈকতবদর্ণনং মোক্ষমাধনং এবং জগদাকার. 
পরিণামি হদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেৰ কম্মৈচিৎ বলায়াভিপ্রেয়েত প্রমাণাভাবাৎ। 
টব্ষাত্্বিজ্ঞানাদেব হি ফলং দর্শগতি শাস্ং, ন এষ নেতি নেত্যাত্ম। ইতুপ- 
রম অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোইদি, ইত্যেবঞ্জাতীয়কমূ। তব্ৈতৎ সিদ্ধং তবতি। 

ঘগ্রকরণে সর্বাধর্মবিশেধরহিতব্রঙ্গদর্শনাপেব কলসিদ্ধৌ সত্যাং যন্তহাফগং 

অঃতে ব্দ্ধণে। জগদাকারপরিণামিত্থাদি তদ্বর্ষদর্শনোপায়খেনৈব বিনিযুজ্ঞাতে । 
ফণবংসন্লিধাবফলং তদঙ্গমিতিৰৎ | ন তু শ্বততভ্্রফলায় কল্াত ইতি। নহি 

গরিণামবন্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবন্বমাত্মনঃ ফলং স্তান্দিতি বক্ত,ং যুক্তম্। কৃটস্ৃ- 
১ টি হি ররর রাতভর 
আহ সুলণহেন স্থাম্ম নহেন হদ্বও নহেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে বঙ্গের কৃটস্থ নিত্যত। 
র্িত হইয়াছে। একই ব্রঙ্গের পরিন।মিত্ব ও অপরিনামিত্ব এতছুতয় গ্রতি- 
গাদন করা যাইতে পারে ন1। যদি বল স্থিতিগতি দৃষ্টান্ত ঘার একক বিরুদ্ধ ধর্ম 
যের উপপত্তি কর! যাইতে পরে, বস্তুত তাহাও সম্ভব হয় ন| কেননা ব্রহ্গ কুটস্ব, 
উহ হেতু তাহাতে অনেক ধর্দের সমাবেশ হইতে পারেন! । ইহাপূর্বই 
গরাতপন্ন হইয়াছে। প্রমানাগাব প্রযুক্ত একথাও বল! যান! যে একক বিজ্ঞান 
ঘেখন মুক্ির কারণ জগনাঁকার পরিনতি গ্রানও তদ্বং অগ্ঠকলের হেতু । কৃটন্থ 
ধা (বিজ্ঞানই গতর প্রদর্শন করাইয়াছেন। সেই আত্ম। এরূপ ও নহেন্ 
আগ ও নহেন এই প্রকারে উপক্রম করিম ক্রুতি বলিয়াছেন যে * হে জনক! 
তুমি মোক্ষপদ পাইয়াছ” এই শাস্ত্রে কৃটস্থাত্ববিজ্ঞান * মোক্ষ হওয়! কথিত 
ইগছে। পরিদৃগরমান শান্ত দ্বারা এইনপ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
“ বব্ষনিরূপণ শাস্ত্রে সর্বধন্ম ,বিবঙ্ছিত নির্বিশেষ ব্রহ্ধবিজ্ঞানই মোঙ্গফল 
বাং এততশানতে ধের. জগংরূপে পরিনতির বর্ণনা বিফল। পরিনাম জ্ঞানের 
ধক ফশ নাই। তাদুপ জান কেবল ব্র্ববর্শনের অন বা উপার স্বন্ধপ 
টবে ফলবৎসন্মিধানে পঠিতফগানুক্তকর্থা ফলবংকর্মেরই অঙ্গীভৃত ইছ। 
থিত হইবে। জৈমিনীর এই দিদা রগ দর্শনে ও গরিগৃহীত হইবে। 
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নিত্ত্াম্মোক্ষস্ত। নগর কৃটকতদ্ষবাদিন একতৈকান্তাৎ ইশিত্রীশিতব্যাতা 

ঈশ্বরকারণ প্রতিজ্ঞ।বিরোধ ইতি চেৎ, ন, অবিগ্যাত্বকনামরূপবীজব্যাকরণীপেনগ. 

বাং সর্ধজ্ত্বস্ত। তস্বা্ধা এতম্মাদাত্বন আকাশঃ সভূত ইত্যা্দিবাকোতো 

নিত্যপতদবু্মক্তস্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশজেরীশ্বরাজ্জগছৎপত্তিস্থিতিল়া, 

নাচেতনাৎ গ্রধানাদন্ম্মাঘ্বেত্যেযোধ্র্থ: প্রতিজ্ঞাতো। জন্মাগ্স্ত যত ইতি। মা 

প্রতিজ্ঞা তদবগ্থৈব ন তদ্ধিরুদ্ধোহ্থ; পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচোত অতন্ক 

মাত্মন একত্মদ্বিতীয়ন্ত্চ ক্রুবতা। শৃণু যব! নোচ্যতে। সর্বজ্ঞস্তেখবরস্ত আত্মসুতে 

ইবাবিগ্কাকল্পিতে নামরূপে তত্বান্াতবাভ্যামনির্বচনী্রে সংসার প্রপঞ্ধবীনরভৃতে 

সর্ধন্তস্তেশ্বরস্ত মায়াশক্কিঃ প্ররুতিবিতি চ শ্রুতিম্থৃতোরভিলপ্েতে, তাভামন 

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, আকাশো বৈ নাষ নামরূপয্কোনি ব্বহিত। তে যদস্তর! তরব্র্ধ ইতি 

শ্রতেঃ। নামরূপে ব্যাক রবাণি, সর্ধাণি বূপাণি বিচিন্ত্য ধীরে নামানি কৃতি 

বদন্ ধদান্তে, একং বীজং বহুধ! যঃ করোতি ইত্যাদিশ্রতিভাশ্চ | এবমবিষ্কা 

যখন মোক্ষ কৃটস্থ নিত্য তখন আর এই রূপও বণিতে পারাযায় না ঘে পিং 

নামিত্ববিজ্ানদৃষ্টে আত্মার পরিনামিত্সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে গারে। 

্রদ্মেরই পরিনতি অবস্থা এই জগৎ, এতাদৃশ সিদ্ধান্তে আত্মাও ব্রহ্মা 

পরিগত হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত ভিন্ন কিছু নহে। যদি বল কুট 

বাদীদিগের মতে একত্বই শেষ সীম, তাহাদের মতে “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” অর্থ 

একভিঙ্গ দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। ম্ুুতরাং নিযোজ্য ও নিয়োগকর্ণা এত 

ভয়ের কিছুই নাই। এতদুতয় না থাকায় ঈশ্বরই জগৎ কারণ এত" 

প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয় তছুত্তরে বক্তবা যে এতাদৃণ পূর্বপক্ষই হইতে পারে না 

যেহেতু সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ধম্দ অবিগ্কক নামরূপাত্মক বীজের বিকাধ সাগেগ 

অর্থাৎ কল্পিত দ্ৈতঘটিত। "সেই আত্ম! হইতেই আকাশের বিকাণ হইয়াছে 

ইতাাদি স্যাষটবিষরিনী শতিষবার! জান! যায়, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্স্রপ পর 

সর্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি; ওবিনাশ হইয়া থাকে! 

অচেতন প্রধান পরিমাহপুঞ্জ হইতে এই সমন্তের সম্ভব হয় না। এ 

তত পজনগস্তযত:* এইসুত্রে গ্রতিপয্ন হইয়াছে। যে গ্রতিজ্ঞ। এ ঈশ্বর কার? 

গরচিজ্ঞাঙত্রে কত হইয়াছে সেই গ্রতিজ্ঞ। এখানেও ঠিক আছে, কিছুমাত্র ৰাি 
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কতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো! ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাছাপাধ্যন্থরোধিঃ সচ 
াগ্ুভৃতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্তা প্ত্যুপস্থাপিতনামরূপকতকা ধ্যকরণসজ্ঞা. 
তান্ুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমরিগ্ঠা- 
ঝুকোগাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্তেবরত্বং সর্বন্তত্বং সর্বশক্তিতবঞ্চ ন পরমার্থতে। 
বিগরয়াপান্তসর্কবোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্যসব্ধন্তত্বাদিব্যবহার উপপদ্তে। 
তথা চোজম্--যন্র নাস্তং পশ্তুতি নাগ্চচ্ছণেতি নান্তদ্িজানাতি স ভূমা! ইতি যত্ব 
্ত সর্ঘমাক্মৈবাতুত্তৎ কেন কং পশ্তেও। ইত্যাদি চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং 
নর্দবাবহারাভাবং বদান্তি বেদান্তাঃ, তথেশ্বরণীতাস্বপি-_ 

ভ্রম ঘটে নাই। একটা বাক্য ও তদ্বিরদ্ধে উপস্থিত কর! হয় নাই। যখন 
রত্যন্তিক একত্ব বল! হইয়াছে তখন কিকপে সেই প্রতিদ্ঞ। রক্ষিত হইবে? 
ইহার গ্রত্াত্তর এই যে, অবিদ্যাকলিত নামরূপ যাহা সত্য বা মিথ কর্তৃক 
নি্পিত হয় নাই। যাহাকে অস্তি নাস্তি কোনও রূপেই নিদেরশ করা 
যাইতে গারে না। তাহা সর্বগ্র ঈশ্বরের গ্রায় আয্মন্ূত। দেই কনিত অথচ 
ঈরাশরিত অনির্বাচ্য মিলিত পদার্ঘদবয় শ্রতিতে ও স্তিতে মায়া শক্তি ও 
রতি নামে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বর সেই উভয় পদার্থ হইতেই তিন্ন। 
এই বিষয় শ্রতিপ্রমাণ যথা, আকাশই নামরূপের নির্বাহক, যিনি নামরূপভিন্ন 
এবং নামরূপের নির্বাহক তিনিই বরহ্মপদবাচ্য। রহম আলোচনা করিলেন 
আমি নামরূপে বিকার প্রাপ্ত হইৰ সেই ব্রহ্মই সমুদয় রূপের কল্পনা ও 
পকণের নাম প্রদান পুর্বক স্কলের নামধারণ করত বিমান আছেন। 
“ শর একমাত্র বীঞজকেই বছুপ্রকার করিয়াছেন” ইত্যার্দি। সেই অবিদ্টো- 
পতিত ঈশ্বরই ত্রদ্ধ। একমাত্র আকাশই যেমন" ঘটপটাদি উপাধি- 
টহিত তঘৎ। ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাকশাদি স্থানায় অবিষ্ঠ1 কর্তৃক 
স্থাপিত নামকপদ্ধার| নির্মিত কাধ্যকারণসম্রিস্ববূপ উপাধিতে 
ইজ ছীবনামক ঝিজ্ঞানাত্মবারিগণকে নিয়মিত বারহারে পরিচালিত করি- 
সইন। উজ প্রকার অবিস্তকোপাধির পরিচ্ছে? অনুসারে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, 
দ্ধ ও র্কশক্তিত্ব কিন্তু পরমার্থদর্শনে এক ব! অদ্ধিতীয়। তত্বজ্ঞানোৎ” তি ইই তিইইলে নিরপাধি হয় সুতরাং পরমা দর্শনে পরমায্।র নিয়মা নিয়ামক 

৫৪ 
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“ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকস্ত স্থজতি গ্রভূঃ। 

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত গ্রবর্থতে ॥ 

নীত্তে কন্তচিং পাপং ন চৈব স্ুক্কৃতং বিভূঃ। 

অক্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহৃস্তি জন্তবঃ” ॥ ইতি 
পরমার্থাবস্থায়মীশিত্রীশিতব্যাদিবাবহারাতাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবসারাননথাযা, 

ুক্তঃ শঁতাবপীশবরাদিব্যবহারঃ। এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেয গা? 
এষ সেতুর্ববিধরণ এবাং লোকানামস্েদায়.ইতি। তথেশ্বরগীতাপ্থপি-- 

“ঈীশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃন্দেশেইর্জ,ন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তরারটানি মায়া” ॥ ইতি 

ও মার্বভৌমিকতা গ্রভৃতি কোনও বধগ ভেদব্যবহার থাকিহেই পারেন|। 

তাহার উপপত্তি ও হয় না। এবিষয়ে এতাদৃণী শ্রতিও দেখা যান ঘে জীর 
যখন মন্ত কিছুই দেখেনা,শুনিতে পায়না, এমন কি অন্য কিছুই জানেনা, তখনই 

জীব বন্ধ হয়। যখন এসমুদা় তাহার আত্ম! হয়, আত্মাতিরিক্ত অন্ত কিছুই 

দেখেন অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পন্রম বিনিবৃত্িষ্ঠায় আত্মাতে জগং-্রম বিদুরিত হয়। 

তখন কে কাঁহারদ্বার| কোন পদার্থ দেখিবে? এই রূপে পারমার্থিক পরিতা 

বস্থায় ব্যাহিক ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায় ইহাই বেদান্তপাস্ত্রে কথিত হইয়াছে 

ঈশ্বরগীতাতে ও পরমার্থাবস্থায় নিযোগ)নিযেজকভাবনাই এইরূপ কথিত? 

রাছে। হণ! প্রতু লোকের নিমিত্ত কতৃত বা কর্ন্ধ কিছুই কাট করেন নই। 

কর্ধনবন্তফলভে।গাদি তিনি হ্তি করেন নাই। এক মাত্র প্রতিই এই মম? 

করিয়া! থাকে । পরমায্ব। কখনও কাহারও স্বন্কতি ( পুণ্য ) বা হুধ'তি (দাগ 

গ্রহণকরেন না। অজ্ঞান কর্তৃক ভ্ঞান আবৃত থাকাতেই জন্তগণমোধিত £ 

তেছে। যতঙ্ঈগ জীব বাবহারাবস্থায়ই থাকে, পারমাধিক অবস্থায় গরাতণ 

হয়। তত দিনই জীবের বাবহারোগপত্তি হয়। বাবহারকালেই ঈর 

ঈশ্বর তি বর্ন! করিয়াছেন। যথা-_ইনিই সমস্তের ঈশ্বর, ইনিই ভু 

অধিপতি, ইনিই ভূঙসমটটির পালক, এ ং ইনিই লোকের মেতুর নায় ধর 
নিষ্মপরিপাীর মর্ধ্যাদান্বরূপ। ভগবদগীতায় ও উত্ত হইয়াছে ও রি 

অন, ঈশ্বর দমুদায় প্রাণীর হায়দেশে অবস্থিত আছেন | এবং মা] রঃ 
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দূব্রকারোইপি পরমার্থাতি প্রায়েণ তানন্যত্মিত্যাহ। ব্যবহারাভিগ্রা়েণ তু 

্ানকবদদিতি মহামমুদ্রাদিস্থানীয়তাং বঙ্গণঃ কথয়তি অগ্রত্যাধ্যায়ৈব ঝা 

গ্রপঞ্চং পরিণা মগ্রক্রি যাঞ্চাশ্রযতি সগ্ডধোপাসনেষ,পযুজ্যত ইতি ॥ ১৪। ূ 

ভাবে চোঁপলন্ধেঃ ॥ ১৫ ॥ 

ইস্ট কারগাদনগ্ত্ং কান্ত, যৎ কাঁরণং ভাব এব কারণস্ত কার্ধ্যমূপ- 

রন্যাতে। তর্যথা সত্যাং মুদি ঘট উপলভ্যতে সংস্থ চ তত্বধু পটঃ। নচ 

নিমেনাইন্তভাবেইন্স্তো পপনিদৃ্টী। নহাস্থো গোরন্তঃ সন গোর্ভাব এবোপ- 

রূপ গ্রাণীবর্গকে মোহিত করিতেছেন। ভগবান্ হথত্রকার ব্যাস দেবও 
গরমার্থাতিগ্রায়েই অভেদ কীর্তন করিয়াছৈন। ব্যবহারব্যপদেশে তিনি 
অভিন্ূতা বলেন নাই। ব্যবহারাভিপ্রায়েই লৌকিক দৃষ্ান্তোপন্যা করতঃ 
গরমব্র্দের মহাসাগরের সহিত সামঞ্পস্ত করিয়াছেন। শবং সন 
উগামনার উপঘোগী বলিয়াই কর্মের প্রত্যাখ্যান ন1 করিয়া! তাহার পরিণাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। ( এই সুত্রের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ বর্ণাপ্রমবিছিত 
রাতযাহিক কর্ণের দ্বার! মানসপ্ুব্ধি করিতে হইবে। তাহাতেই উপাত্বদুরিত 
দয হইবে। তদনস্তর অভীষ্ট সিদ্ধির ছগ্ত সনৃগুরুয় আশ্রম়গ্রহণ করিবে। 
প্রমান যথ-_ 

“আদৌ স্ববর্ণাশ্রমকীন্তিত। ক্রিয়া; 

রুত্বা মমাসাধিত শুদ্ধমানসঃ| 

সমাপ্যতৎ পূর্বমুপাত্তসাধনং 

সমাশ্রয়ে সরগুরুমি্ সাধনে” ॥ 
ঞ রামগীতা 1 

 সন্বখুিঃ জান গ্াপ্তিঃ সর্ঘকর্মংন্যাসঃ জাননিষ্ঠা ক্রমেনেতি শেষঃ॥ 
| ইতি করপতরুঃ ॥ ১৪। 
: কার্যাকারণের এঁকে প্রতি হেতৃত্তর প্রদর্শন করা যাঁইতেছে। কারণসন্ে 
ার্য অশসস্তাবী, কারণবাতিয়েকে কার্ধ্যোৎপত্তির সষ্থাবন! নাই। ঘটপটাদিও 
হার গু ৃ্া্ত। মৃত্তিঝ। থাকিলেই ঘটের অণবা তন্তসবেই পটের উং. 
হয মৃত্তিক! না থাকিলে বা ভত্ত না গাকিলে ঘট ব। পট কিছুই হয়মা। 
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লভ্যতে। ন চ কুধীলভাব এব ঘট উপলভ্যতে সত্যপি নিমিত্বনৈমিত্তিকভাদে 
ইন্তত্বাৎ | নন্বন্তভাবেইপান্ন্তোপলব্িনি যুত| দৃষ্ততে, যথাইগ্রিভাব এব ধূমগ্তেতি। 

নেতাচাতে। উদ্ধাপিতেইপাগৌ গোপালঘটিকা দিধারিতনত ধুম দৃষ্টামানযাং। 
অথ ধৃমং কয়াচিদবন্থয়। বিশিংয্যাৎ ঈদৃশে! ধুম নামতাগৌ। ভবতীতি, নৈবাদ 
কশ্চিদ্দোষঃ। তত্তাবান্ুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্যকারণয়োরনন্তত্বে হেতুং বা। 

বদামঃ। ন চাসাধগ্রিধৃময়োবিষ্ভতে। ভাবাচ্চৌপলবেরিতি বা হৃত্ম। ন 

কেবলং শবর্ধাদেব কার্যযকারণয়োরনন্তত্বং, গ্রত্যক্ষোপলবের্ডাবাচ্চ তয়োবনন্া, 

মিতার্ঘঃ। ভবতি হি প্রতাক্ষোপলপ্সিঃ কাধ্যকারণয়োরনন্যত্বে। তদ্যথা হর 
সংস্থানে তন্ব্যতিরেকেণ পটো! নাম কার্ধ্যং নৈবোৌপলভ্যতে, কেবলান্ত তথ 

আতানবিতানবস্তঃ প্রত্যক্ষমূপলত্যন্তে । তথ! তন্কঘংশবোইশুযু ভদবাবা।। 

অনয়৷ গ্রত্যক্ষোপলব্ধযা লোহিত ত্রীণি রূগাণি ততে তা বাদ 
পলা পাল পলাশী পা ৯৬ পিপি পা আপিল পপ ও পাল পিপি ত পিপি স্পা লতি সপ 

(ঘটোৎপত্তির প্রতি মৃত্তিক! সমবাদি কারণ, পটোৎপত্তির প্রতি জা 

কারণ )। একপদার্থের অস্তিতাবস্থায় ॥পদারথান্তরের অনুপলবি স্বত্গ্রদি্ধ। 

অশ্বসন্দর্শনে যেমন গরুর উপলব্ধি হয়ন!, তদ্বং অন্যপদার্থদর্শনে অনোর উপ? 

হইতে গারে না। ঘটোৎ্পত্তির প্রতিকুলান (হুস্তক।র ) নিমিত্কারগ হইদেং 

কুলানের বিষ্টমানাবস্থায় ঘটের উপলব্ধি নিয়ামিতরূপ হইতে পারেন|। এক গা" 

থের সন্ভাবে অপর পদার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন অগ্রিলিঙ্গ মনর্শনে ধুম 

মিত হইয়া থাকে । এইবূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়না, কেনন| ইহা নি 

নহে। স্থল বিশেষে ( গোপানঘটিকা দিতে ) নির্বানাগ্রিতেও ধূনসনশন হা।?( 

বল, ধূমস্থলবিশেষে বিশেষণবিশিষ্ট শ্বীকার করিলেই উপগত্তি হয়। ছা! 

তাবে অবিচ্ছিন্মূল ধৃম থাকেনা, অগ্নি থষ্টকিলে অবিচ্ছিন্ূলধূমই থাকে । এনে 

আমরাও তাহ! হ্বীকার্যা বলিয়া মনে করি। কেননা ইহাতে কোনও রা 

শঙ্কা নাই | ওসভাবাহুরক্ত বু্ধকে কাণ্যকারণের অন্ন্ত্থে হেতু বি 

আমরাও বলি। কিন্ত তাদৃশী বুদ্ধি অগ্রিধুমে বিগ্কমানা। থাকে না। ধা 

“ভাবচ্চোপলক্েেঃ” এইপ্রকারই সুত্র । হুত্রার্থ এই যে, কার্ধযকারণের অনগা 

কেবল শাস্ত্রকগমা নহে। তাহা গরত্যক্গও উপলন্ধ হয়। তন্তামটির € 

যথভাষে বিন্যাস ব্যতীত বস্ত্র নামে পৃথক কোন কাঁধ নাট, আতানবিষন ৪ 
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মাকেতাহেরমূ। ততঃ পরং অদ্ধৈকমেবাধিতীয়ম। তত সর্দপ্রমণানাং 
নিঠমবে।চাম ॥ ১৫॥ 

সত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥ 

ইতন্চ কারণাৎ কার্ধ্ন্তানন্ত্বং যৎকারণং প্রাগৎপত্তেঃ কারঞ্ীতনৈব কারণে 
সত্মবরকালীনস্য কাধ্যন্ত শুতে, সদেব,সোয্যেদমগ্র আসীৎ, আম্মা! বা ইদমেক 
এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাখ্ংপন্ধগৃহীতন্ত কার্ধান্ত কারণেন সামানাধিকরণ্যাং। 
চ্চ যদায্ুনা যন্ত্র ন বর্ততে ন তৎ তত উংপদ্যতে, যথ। সিকতাভ্যন্তিলম্। তম্মাৎ 
প্রাগ্ুৎপণ্ডেরনগ্ত্বহৎপন্নমপ্যননাদেব কারণাৎ কার্যামিত্যবগমাতে। যথা 

চকারণং দ্ধ তরু কালেযু সত্বং ন ব্যতিচরতি, এবং কার্ধযমপি জগৎ ত্রিতু কালেষু 
সত্বং ন বাভিচরতি। একঞ্ পুনঃ সব্ংং অতোহপ্যনন্তত্বং কারণাৎ 
কার্ধাস্ত ॥ ১৬॥| 
টির রায়ের রর রানির রা রাতাা 
কতকগুলি স্থত্রই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। তদ্বং সত্রে অংশ এবং অংগুতে তদবয়- 
বই প্রত্যক্ষ হয়, অন্ঠ কিছুই দেখা যায় না। এবভৃত প্রত্যক্ষো পরি দ্বারা 
লোহিতগুরুকষ্ণাত্বকরূপররয়ের এবং তাহাতেই বায়ুমাত্রার ও আকাশ 
ত্াজার অন্থমান করিবে। তদন্তর একমাত্র অন্ন ব্রহ্মই অনুমিত হইবে | 
বেই অদ্বৈত ব্রঙ্ধই সর্ব প্রপঞ্চের সমাধ্রিস্থানীয় ॥ ১৫॥ ১৩ 

বঙ্ষামাণ শ্রুতি হইতেও কার্ধ্যকারণের অননাত্ব বুঝাযায়। উৎপত্তির 
পূর্বে জগৎ কার্ধোর কারণে কারণাঁকারে থাকার উল্লেখ শ্রুতিতে আহে, 
এই হেতৃতেও কার্য কারণ ভিন্ন বলিয়া গ্রতীত হয়ন]। শ্রুতি যথা,«হে সৌম্য 1! এ 
সকল অগ্রেই বিস্তমান ছিল, সৃষ্টির পূর্বে এই সমস্ত একমাত্র আস্তাই ছিল”। 
উল্লিখিত শ্রুতিতে কারণের সহিত  ইদম্শবববাচ্য জগতের একাধিকরণোর 
উল্লেখ থাকা কার্ধাকারণের একতাই প্রতীতি হয়। যে পদার্থ যদাধিকরণে 
পে নাই সেই পদার্থ হইতে তাহ! তদ্রেপে জন্মে না। ্াস্ত হ্ব্ূপে বালুকা 
হইতে তৈলোৎপত্তি অসস্তব ইহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব কাধ্য 
যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণের সহিত অভিন্ন, তন্রপ উৎপত্তির পরেও অভি- 
ইই। যেদন মর্দাই কারনীভত অন্মের তার ব্যাভচার নাই, মেই- 
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অসদ্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধন্মাত্তরেণ বাঁক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥ 
নম্ু কচ্দিসত্বমপি গ্রাণ্ডংপত্তেঃ কার্য্ন্ত ব্যপদিশতি তি» অসদেব্দেম্র 

আসীং ইতি, অস্া ইদমগ্র আসীৎ ইতি চ। ওস্মাদস্্যদেশায় প্রাগুংপত্েঃ 

কার্যান্ত সত্বমিতি চে, নেতি ব্রমঃ। ন হারমতান্তাসত্বাভিপ্রায়েণ গ্রাগুৎপঞ্তে; 

কার্ধঠাসত্যপদেশঃ | কিং তহি। ব্যাক্ৃতনামরপত্বাদধশ্ম।দব্যারুতনামরূপত্বং 

ধর্াস্তরম্। তেন ধর্মান্তরেণায়মসন্ধ্যপদেশঃ প্রাৎপত্তেঃ সত এব কার্ধাস্ত কারণ. 

ঈপেপান্ঠনত। কথমেতদবগমাতে | বাঁক)শেযাৎ। যছুপক্রমে সন্দিগ্বার্ 

হাকাযং তচ্ছ্যোদের নিশ্টীয়তে | ইহ চ তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীং ইতা, 

মচ্ছস্বেনোপক্রমে নির্দি্টং যত তদেব পুনস্তচ্ছবেন পরামৃশ্ঠ সদিতি বিশিনটি তং 

স্নপ কার্ধাতৃত জগতের ও ভ্রৈকালিক সন্তার অব্যতিচার অক্ষু্ন। বেহেতু 

সত্বা এক, এই হেতু কার্য্যকারণও এক ॥ ১৬।॥ 

সথলবিশেষে অতি উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অবিষ্যমানত বলিয়াছেন। যথ৷ 

এতি,--"্এসমুদায় পূর্বে অসং ছিল” ইত্যাদি শ্রাতি প্রমাণ বলে উৎপত্তির পূর্বে 

কার্থী থাকিতে গারে না,যদি এরপ সিদ্ধান্তে কেছ উপস্থিত হন এতদুত্তরে বক্তধ, 

তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। যেহেতু এ আতিতে ঘে অভাবপদ আছে উ্ 

অত্যাস্তাভাধপর নহে । বাক্তত! প্রান্ত নামরূগাপেক্ষা অবাজ নামনূপের থব" 

হারিক বিভিন্নতার গ্রতিপাদকমাত্রই ইহার অর্থ। তদন্থযাযী এবমিধ উল্লেখ। 

বস্তুত শ্রুতির অর্থ এই যে ক্রিয়াকূট উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে থাকায় কার? 

হইতে পৃথক নহছে। উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্যক্তত| ধর্শের আগমন হয মুতরাং 

তাহার বাধহারও ভিন্ন গ্রকার হয়। জগৎ অব্যক্তছিল এই অভি গ্রায়েই "অনং' 

এইরূপ বল! হইয়াছে। ইন সুস্পষ্টরূপেই এই প্রস্তাবের শেষ বাকা ছারা বুঝ 

ধাদ। আরগ্ভবাকা সন্দিগ্ধ হইলে বাকাশেষদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় । ( সন্ধিগেযু 

ধাঁকাশেষ। )। ( অক্তাশর্করা উপদধাতি ইত্যত্র লদোঁছে তেজোনৈদতামিতি 

দর্শনাৎ খ্ৃতেনৈবাতাপ্জনীঘ্) ইতি মাধবাঁচার্চ:)। অতএহ জগ্রে এসকল তাং 

ছিপ এই আগন্তক শ্রতিতে যাহাকে “অসং” বলিয়া মির্দেশ করা গিয়াছে, বাধা 

পেধে তাহাকেই সৎ বলি নির্দেশ কর! গিয়াছে । ঘখ| “গদেবাসীং' ধা 

অত্যন্ত অুপং অপয। শশশৃঙ্গের স্থান অলীক তাছাতে পূর্বাপর কাণি নয 
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গ্সীৎ ইতি। অসতশ্চ পুর্মাপরকালামন্বন্ধাদাসীচ্ছ্ন।নুপপত্রেশ্চ। অসথ! 

ইদমগ্র আদীৎ, ইত্যত্রাপি তদাত্বানং স্বয়মকুকুত ইতি বাকাশেষে বিশেষণান্াত্যস্তা- 

গবমূ। তল্মাৎ ধর্থান্তরেণৈবায়মসন্থ্যপদেশঃ প্রাণ্চৎপত্তেঃ কার্যযগ্ত। , নামরূপ-. 
ব্াকতং হি বস্ত সচ্ছব্বাহং লোকে প্রদিদ্ধং অতঃ প্রাক নামরূপধ্যাকরণাদপদি- 

বাসীদদিতাপচধ্যতে ॥ ১৭ । 

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ 

মুক্তেম্চ প্রাগুৎপত্রেঃ কার্ধ্যপ্য সত্ত্মনন্যতঞ্চ কারণাদবগম্যতে। শশ্গাস্তরাচ্চ | 

ক্তিস্তাবন্ধপ্যতে। দধিঘটরুচকা্র্থিভিঃ প্রতিনিরতানি কারণানি ক্ষী রমৃত্তি কা 

ুবর্ণাদীনাপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্ঠন্তে। ন হি দধ্যর্থিভিমু্তিকোপাদীয়তে, 

ন ঘটাহ্যর্থিভিঃ ক্ষীরম। তদসংকার্ধ্যবাদেনোপপদ্ধতে। অবিশিষ্টে ছি প্রাপ্ত" 

কিপ্রকারে হইতে পারে? "অন্ধ আমীং” ইত্যাদি শতিতে অসৎ পদ ষে অত্যস্তা- 

ভাবপর নহে তাহা “আপনি আপনাকে স্বজন করিলেন ” এই বাক্যশেষ্ 

দ্বারাই নির্ণয় করা যায়। এতাবতাপ্রবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়। যায় 

যে, এই অসদ্বাদ ধর্মান্তর ঘটিত। লোকগ্রস্দ্ধনামরূপী বস্তকেই “নৎ* বল! 

যায়। ইতঃপূর্বে ইহার স্পষ্ট কোনও নাম ছিল ন! সেই জন্তই শ্রুতি লৌকিক 
বাক্য অনুবাদ করিয়। এই সকল সৎ ছিল ইত্য।দিরূপমোপধবাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন। “অসর্দে++ এই শ্রুতিতে ইৰ শবার্ঘে এব শব প্রয়োগ 

হইয়াছে। ১৭॥ | 

যুক্তি দ্বারাও কার্ধযকারণের অভিন্নতা এবং উৎপত্তির পূর্ব কার্ধোর বিস্তু- 
মানতা জান! যায়। শবধান্তর দ্বারাও তাহ! অবগত হওয়া! ষায়। প্রথমতঃ 

ঘুকদ্ার কিগ্রকারে অভিন্নতা। প্রমাণ কর! যাইতে পারা যায় তাহাই বুঝান 
বাইতেছে। যাহার! দি, ঘট কিন্বা রুচকাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা কয়ে 
আহার! ছুগধ, মৃত্তিক! এবং স্বর্ণ প্রভৃতি নির্দি্ট উপাদানই প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়! 
থাকে। যৎ কিঞ্চিৎ ব্য গ্রহণ করেন না। দধিলিপ্ষ, মৃত্তিক। বা ঘটলিখ, 
হাদি গ্রহণ করে না। এবন্ডিধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনথাদে সন্তষে বা। ধ্ি 
কোনও রূপ বৈলক্ষণ্যই না! থাকিবে তাহ! হইলে ছ্ধ হইতে দি উৎপন্ন না হইয়া 
স্তরের উৎপত্তি হয় না কেন? মৃত্তিক1 হইতেই বা ্ রব্যান্তরোৎপত্তি না হই! 
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পত্তেঃ সর্বত্র সর্বস্তাসত্বে কম্মাং ক্ষীরাদেব দধুাুৎপগ্তে ন মৃত্তিকায়াঃ, মৃত্তিকা! 

এব চ ঘট উৎপপ্ভতে ন ক্ষীরাং। অথাবিশিষ্টেইপি প্রাগসত্ে ক্ষীর এবদরঃ 

কশ্চিদতিণয়ো ন মৃত্বিকায়াং, মৃত্বিকায়ামেৰ চ ঘটন্ত কশ্চিদতিশয়ে। ন ্গীর 

ইতাচোত, তরি, অতিশরবত্থাৎ প্রাগবস্থার়া অনৎকার্ধ্যবাদহানিঃ সৎকার্যাবাদ, 

দিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণন্ত কাঁ্যিনিয়মার্থা কল্পাযমান] নান্ঠ। নাপ্যসতী বা কার্যাং 

নিয়চ্ছেৎ, অসত্থাবিশেমাদন্থস্বাশেষাচ্চ |  তগ্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শকিঃ শকেনটা 

তৃতং কার্ধ্মূ। অপি চ কার্য্যকারণয়োর্জব্য গুণাদীনাঞ্চাংশ্বমহিযবস্ডেদবুদধ্যভাবাং 

তাদাত্ামত্যুপগন্তব্যম্। সমবায়কল্পনায়ামগি সমবায়স্য সমবারিভিঃ সম্বন্ধে, 

ঘটোতপত্তি হর কেন? দুগ্ধ হইতে ঘটোংপত্তি না হইবার কারণ কি? যদি এই 

প্রকার বল যে, কার্য্য থাক। বা ন। থাক! নিয়মিত নহে । কারণ সম্বন্ধে সেইন্নগ 

বিশেধ কোনও নিয়ম নাই । কেবল দি মন্বন্বীয় কোনও অপুর্ব ( যে শক্তি দার! 

দধিই জন্সিতে পারে) ছুদ্ধে থাকে ইহ মন্তিকায় নাই। সেইরূপ ঘটসৃ্ী 
অতিশয় (ঘটগ্জনক শক্তি বিশেষ ) মূ্তিকাতেই থাকে, তাহ! ছুষ্ধে থাকে না। 

সেই নিবন্ধনই ব্যুক্রমে কার্য হইতে পারে না। এপ্রকার বলিলে নিশ্চই 

তাসৎকার্ধ্যবাদ তল হইয়া সংকার্ধ্যবাদই সংসাধিত হইবে যেহেতু গ্রথমা- 
বন্থায় কোনও এক বৈজীত্য স্বীকার করা যাইতেছে । অতিশয় শব্দের অর্থ 

শক্তিবিশেষ তাহা কারণকূটে অবস্থিতি পূর্বক কারের নিচমন করে। বাহাতে 
তাদুশী শক্তি নাই তাহ! কার সামগ্রীতেও নাই। সুতরাং কার্ধযও ভম্মাইতে 

পারেন! । যদি পক্তি কার্ধ্য কারণ হইতে পৃথক হইত তাহাহইলে কার্ধোর 

নিয়ামক হটতে পারিত না । অসত্বের ও অনন্তের কোনও বৈলক্ষণা ন| থাকা 

গ্রদুক্ত অনিয়মেই কার্ধা হইত ইহার কোনও একট! নিরূপিত নিয়ম থাকিত না। 

ু্তরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য শক্তিরই স্বর্গ এই কথ! অবঠই 
শ্বীকার করিতে হইবে। অস্ব ও মহিষে যেমন অত্যন্ত পার্থক। আছে, তং 

গার্ধকা কার্ধে বা কারণে, তত্তং প্রব্যে বা তত্তৎগুণে প্রতীতি হইতে গারে ন/ 

যেহেতু ইহাতে গেছ বুদ্ধি জঙ্গে না। সেই হেতুই কার্ধ্য কারণের অভে? অব 

স্বীকার্ধ্য। যাহারা অস্ধেদগ্রত্যায়ক সমবাযস্ন্থের ( অবয়বাবযবিনোঃ কণা 
ক্রিয়াবতো: গুণ গুণিনোঃ মধ্্ধ: সমবাঃ) করনা করেন তাহাদের দমবা?ি 
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পগম্যমানে ত৪9 তন্তাইস্থোহনাঃ সন্ন্ধঃ কর্রিতব্য ইত্ানবন্থা্রসঙ্গঃ। অনত্যু- 
পগমামানে বা বিচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ | অথ সমবাযঃ শ্বযং মনবনববপত্বাদনপেক্ষোবাপরং 
স্দ্ধং সপ্ঘধাতে, সংযোগোহপি তহি' শ্য়ং সন্ধর্পত্বাদনপেক্ষ্যেব সমবায়ং স্ব- 

ধোত। তাদাত্ময প্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কর্পনানর্থকাম্। কথঞ্চ কার্ধ্য- 

মবযৰি দ্রব্যং কারণেঘবয়বদ্্রবোষু বর্তমানং বর্তেত কিং পমস্তেঘবয়বেষু বর্তেতোত 
্রত্যবয়বম্। যদি তাবৎ সমস্তেঘু বর্টেত ততোত্বয়ব্যন্ুপমন্ষিঃ প্রনজ্যেত, 

ঃমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্তাপকাত্বাং। ন হি বহত্বং সমস্তেঘাশ্রয়েষু বর্তমানং বাস্তাশ্রয়- 
গ্রহণেন গৃহতে | অথাবয়বশঃ সমন্তেষু বর্থেত, তদাপ্যারস্তকাবয়বব্যতিরেকেধাব- 
যবিনোহবয়বাঃ কল্পোরন্ যৈরবয়বৈরারস্তকেঘবয়বেঘবয়বশোই্বয়বী বর্ডেত। 

দ্রবোর সহ তৎ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সন্বন্ধান্তর থাক। এবং সেই সম্বন্ধ সিদ্ধির 

জন্থ অন্য সম্বন্ধের শ্বীকার করিতে হয়| এবস্বিধ সধ্ন্ধ স্বীকারে অনবগ্থ। 

দোষ দাড়াইয়। পড়ে। এবং তাদৃশ সঙ্ন্ধ স্বীকার না করিলে আদৌ বিশি 
বদ্ধং হইতে গারে না| 

সমবায় সম্বন্ধ বিশেষ)-- 

( ঘটাদীনাং কপালাদৌদ্রবোহু গুণকর্দুণৌঃ। 
তেযুজাতৈশ্চ সনন্ধঃ সমবায়; গ্রকীর্তিতঃ ॥ 

তাষা পরিচ্ছদ । ) 

তংকারণে সন্নধান্তরের অপেক্ষা থাকেন! এইপ্রকার বলিলে, আমরাও 
বলিতে পারি যে, সংযোগও একটা! সম্বন্ধ রূপ, হৃতরাং সে সমবার় সম্বন্ধের 
অপেক্গ। করে না। বাস্তবিক দ্রব্য,গুণাদিতে এবং উপাদান-উপাদেয়ে তাদাত্থয 

(অভ্দ ) প্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদারীস্তরের গ্রতীতি হ্য়না। 

তাগাত্য গ্রতীতিদ্থার! অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে সমবায় কল্পন! নিশ্রয়োজন। জিজ্ঞাস।' 

করা অমঙ্গত হইবেনা! যে, কারণরূপ অবয়বদ্রব্যে যে কার্ধারূপী অবয়বী বিস্ত- 
মাণ থাকে, তাহাকি স্বরূগসন্বদ্ধে তাদৎ অবয়বে অথব! অংপক্রমে গ্রত্যবে? 
প্রথম পক্ষে দোষ এই যে স্বরূপতঃ যাবদবয়বে থাকিলে অবস্নবীর একটা! অন্ধৃতৰ 
ইইতে পারেনা। কেনন! সমত্ত অববের সঙ্গিকর্ষ হয়না । (চাক্ষুষ মংযোগ- 
বশেষেরনাম মির) অবস্াই এই বধ বীকার করিডেহইবে যে, বতব যেমন 

৫১ 
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কোশাধযবব্যতিরিকতৈহ্যবয়বৈরমি: কোশং বাঞ্সোতি, অনবস্থা ৫5বং প্রসজ্যেত। 

তেু তেঘবয়বেষু বর্ডরিতুমস্কোযামবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাং। অথ গ্রত্যবয়বং বর্ডেত 

তদৈকত্র ব্যাপারেইল্যন্রাব্যাপায়ঃ স্যাৎ। নহি দেবাত্বঃ শ্রদ্বে সম্গিধীয়মান, 

স্তদহরেব পাটলিপুত্বে সন্গিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবনেকত্বগ্রসজ দে বত্যনত 

দভয়োরিব শ্রপ্পাটলিপুত্রনিবামিনোঃ॥ গোত্বাদিবং প্রত্যেকং গরিসমাপ্ডেরদোষ 

ইতি চেখ, ন, তথ! প্রতীত্যভাবাং। ধদি গোত্বাদিবৎ গ্রত্যেকং পরিসমাপ্রো- 

বযবী স্তভাং। যথা গোত্বং প্রতি ব্যক্তি গ্রত্যক্ষং গৃহাতে এবমবয়ব্যপি গ্রত্যব়বং 

রতযক্ষং গৃহেত, ন চৈবং নিয়তং গৃহাতে। প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ। চাবি 
কার্যেণাধিকারাৎ তশ্ত চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকা্ং কুর্ধযাং উরস! চ পৃষ্ঠকার্াম। 
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বহু আশ্রয়ে পর্যাপ্ত বলিয়াই একটা আশ্রয়ের জ্ঞানে বছ আশ্রয়ের জ্ঞান হয়না, 

সেইরূপ একাবয়ষ দর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীয় জান হইতে পারেনা । স্বর 

গতঃ না থাকুক অংশে অংশে সমস্তাবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিবেও আরম্তক অবাবের 

অতিরিক্ত অবয়বের করনা করিতে হইবে, কিন্তু সেইকল্পনীতেও অনবস্থা দোষ 

ূর্ববৎ থাকিয়াই যায়। যে হেতু তত্ত্বে বৃত্তিমান হইবার জন্ত রতি 
তন্তিন্ন অবনবের কল্পন| করিতে হয়। যেমন অস্তের অবস্থিতির জন্ত হস্তা বা 

ষের। দৃষ্টান্ত বাহুলোর আবশাক নাই। সেইন্ধপ কার্ধা নামক অবাধী ও 

অংশ ক্রমে কারণ ণামক অবয়ৰ সমূহে থাঁকে এইক্সপবলিলে একাব্যবের 

ব্যাগার কালীন অন্ঠাব়বের ক্রিয়। হয়না কেন তাহা বলিতে হইবে। একটা 

দৃ্টাতোপক্তাস ঘার! বুঝান যাইতেছে। যেমন একই দেবদত শ্রুয়াদেশে উপগিত 

থাকিয়া সেই দিবসেই পাটলিপুজে উপস্থিত হইতে বা থাকিতে পারেনা তং । 

(হসতকরিয়া সমকালীন পাক্রিয়া নুমপ্পন্ন হইতে পারেন!) | একসময়ে উত 

দেশে উপস্থিত থাক! ছুই ব্যক্তি ভিন্ন একব্যজির সম্ভবপর নহে। গোরসকাঠি 

যেমন প্রত্যেক গো বাক্তিতে থাকে অথচ বহুত্বের ব্যাঘাত হয়ন]। 

(গবাদি চোদন! নোৌম! জাতিব্যক্তোরনির্গাৎ 

আনস্তাবাতিচারাত]ং নব্যক্িরিতি নির্ণয়ঃ) 
গ্তাযমাল।। 

এইসলে ও তং হইবেক, বদ্ধ দৌষ হইবেন! এইকপও বলাঘানা। বেগ” 
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ন চৈবং দৃশ্ততে। প্রাপ্ততপত্েন্চ কার্যস্তাসত্ব উৎপত্তিরকর্তৃকা নিরাত্িক ৮ 

স্তাং। 'ৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিগা সা সকর্তৃকৈব ভবিভূমহ'তি গত্যাদিবং। ক্রিয়া 

চ নাম স্তাৎ অকর্তৃকা চেতি বিগ্রতিষিধ্যেত। ঘটন্ত চোংপত্িরুট্যমানা ম 

ঘটকর্তুক! কিং তহি অন্তকর্তৃকেতি কল্প স্তাং। তথা কপালাদীনামপ্যুৎপার্তি- 

রূচ্যমানাইন্টকর্তৃকৈব কর্যেত। তথ! চ সৃতি ঘট উৎপদ্ঠত ইত্যুক্জে কুলালাদীনি 

কারণান্যৎপত্ন্ত ইতক্তং স্তাং। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনা" 

মগাৎপগ্ঘমানতা গ্রতীয়তে, উৎপন্ন গ্রতীতেশ্চ। অথ ম্বকারগসত্াসনবন্ 
এবোতপত্তিরাত্বলাতশ্চ কার্ধযস্তেতি চৎ, কথমলবাযুকং সন্ধ্যতেতি বক্তব্যম। 

নতোর্হি ঘয়োঃ সম্বন্ধ; সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্বা, অভাবন্ত চ নিরূপাখ্যত্বাৎ। 

গ্রর্শিত স্থলে সেইবপ প্রতীতি হয়ন! ( গোত্ব যেমন প্রত্যেক ব্যকিতে প্রত্যক্ষ 

হয় অবয়বী কিন্ত গ্রত্যেক অবয়বে সেইরপ প্রত্যক্ষ গোচর হয়না । ইহাদ্বার! 

বুঝ! যাইতেছে যে, অবয়বী গোত্ব জাতির স্তাঁয় প্রতাৰয়ষে বিশ্রান্ত নহে। একই 

অব্যবী বদি গোতাদির ন্যায় সমস্তাবয়বে স্থিত থাঁকিত তাহা হইলে তাহার 

সর্মাত সমভাবে কাধ্যক্ষেত্র থাকিত। শৃঙ্গের স্থার৷ গতনের কার্য এবং বঙ্গের 

ধার পৃষ্ঠ দেশের কাজ চলিত! বিস্ত অন্ভপর্স্তও লৌকে এই রূপ ক্রিয়া 
দেখ! যায় নাই। 

কার্য উৎপত্তির পূর্বে থাকেনা, কোনও রূপে থাকেনা, এয়গ হইলে 
উৎপত্তির কর্তীও থাকেন! এবং উৎপত্তিপদার্থটাও নিরাকার হুইয়! পড়ে। 
বিচার করিয়। দেখ উৎপত্তিপদাথটা কি। উৎপত্তি কিনা এক প্রকার ক্রিয়া" 
বিশেষ| যখন ক্রিয়া বিলে অবষ্ঠই তাহার একটা! কর্তা স্বীকার করিতে হইবে, 
কেননা কর্ত! ভি ক্রিয়া হইতে পারেন! । ঘটের উৎপত্তি ৰলিলে'ঘটকর্তৃক উৎ- 

গতি এইকপ অর্থ হয়না, কিন্তু অন্ত কর্তৃক ঘটোৎপত্তি এইবূপই বুঝাধায়। কণা" 
লের উংপতি বলিলে বুঝিতে হইবে যে অন্তকতূকি ফগালের উৎপত্তি হইতেছে, 
ঘট জন্মিতেছে এইনপ প্রয়োগ করিলে কুস্তকার হইতেছে এই প্রকার বুঝায় না। 

 ঘছেতু ঘটোৎগতি পে কুলালাদির উৎপত্তি গ্রতীতি হইতে পারেনা। কেবল 
মা উৎপরডারই প্রস্তীতি হয়। কারনীতৃত দ্রবো কার্থোর সত্তা স্ধ হইলেই 
ছাধোর উৎপত্তি ও স্পমিষ্ত্তি হয়। এই গ্রষ্কার মীমাংসায়ুউপনীত হইলে 



৪*৪ বেদাস্তদর্শনমূ। ১মঃ, পাদঃ। ] 

প্রাগ্তংপত্তেরিতি মর্ধযাদাকরণমন্পপন্পমূ। সতাং হি লোকে ক্গেত্রগৃহাদীনাং 

মর্যাদা দুই নাভাবগ্ত। ন হি বন্ধ্যাপুবে! রাজা বভূৰ গ্রাক্ পূর্ণবর্মাপোইভিষেক, 
দিতোবঞ্জাতীগ়কেন মর্ধাদাীকরণেন নিরূপাখ্যো বন্ধাপুত্রো! রাজা বভৃব ভবতি 
ভব্ষ্যিতি ইতি বা! বিশেষাতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদুর্দমতব্যাং 
তত ইদমপি উপাপংস্তত কার্ঝ1ভাবোধপি কারকব্যাপারাধূর্ঘং ভবিষ্যতীতি। 
বন্ত গশ্তামে! বন্ধ্যাপুত্স্ত কার্ধযাভাবন্ত চাঁভাবত্বাবিশেষাং। যথা বন্ধ্যাপুঃ 

কারকব্যাপারাঘুর্ঘং ন ভবিষাতি এবং কার্যযাভাবোইপি কারকব্যাপারাদুর্ঘংন 

তবিষ্যতীতি। নম্বেবং মতি কারকব্যাপারোইনর্থকঃ প্রসজোত, যটথেৰ হি প্রাক 

সিদ্বত্বাৎ কারণন্ত শ্ব্ূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিদ্যাগ্রিয়তে এবং গ্রাকৃসিদ্বত্বাৎ তদনগ্ঠতাকঠ 

জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যাহার কোনও স্বরূপ নাই কিন্নূপে তাহার সন্বন্ধ ঘটন। 

হইতে পারে? বিদ্যমান পদার্থঘয়েরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, বিমান 

পদার্থের সহিত অবিদ্যমান পদার্থের অথব! উ্ভয় অবিদ্যমান পদার্থে আদৌ 

একটা! সন্বন্ধই হইতে পারেনা । অভাৰ পদার্থ মিথা। ছুতরাং তাহ! উৎগ্ির 

পূর্বে এইরূপ সীমাস্থানবর্তী হইতে পারেন! । যেহেতু যাহা! সং, যাহা বিদামান 

আছে ভাহাকেই সীমাস্থানীয় করা যাইতে পারে। গৃহাদি বন্ধ সং, দেইজন্ই 

গৃহাদি মীম! স্থানীয় হয়। অমংবা অভাবের বখনও একট! সীম! হইতে 

পারেন! । রাজা পূর্ণবর্শের অভিষেকের পূর্বে বন্যাপুত্র রাজা শান করিয়া 

ছিল এই্বাক্য যেমন সর্ৈবমিত্যা উদ্লিখিতবাকাও তত সর্বাংশে অনীক। 

কারকব্যাপারের পরে যদি বন্ধাপুত্রহ বাঁ থাকে তাহা হইলে কার্ধাারও 

কারকবাপারের পরে হইতে পারে বা থাকিতে পারে। কিন্তু কারক বাগাঁ 

রের উর্ধে বন্ধযাপুত্র ও অসৎ, কার্ধ্যাভাৰও অসৎ । বদি এপ্রকার বল থে কা 

পক্ষে কারক ব্যাপারের আনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহ। আছে করা তাহার আঃ কি 

করিবে? যেমন পূর্ব সি্ধ কারণের স্বরূপ নিঙগত্তির জনয কোনও বাজি গর 

করেনা । সেইন়প কাধের জন্ত ও যনধখান্ না ছওষাই উচিত। কার্যা গণ, 

হইলে আর কাহার জন বনু করিবে। ক্রাস্ত প্রভৃতি কাঁরকের আয়োগনে! 

বা গ্রয়োজন কি? তহিষয়ে চে্টারই হা! জার আবন্ঠক কি? সুতরাং ধীগা 

, করিতে বায যে কারক ব্যাপার কার্ধোংগ্তির পূর্বে থাকেনা। &হ গর 
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কারঘ্বরূপপ্রনি্ধয়েখপি ন ক শ্চিদযাপ্রিয়েত ব্যাগ্রিয়তে চ। অতঃ কারকবাগ1- 
বর্তায় মন্তামহে প্রাগুংপত্েরভাবঃ কাধ্যন্তেতি। নৈষ দৌষঃ) ধতঃ 

কার্যাকারেগ কারণং ব্াবস্থাপয়তঃ কারকব্য।পারস্তার্বববমুপপদ্ঠতে । কার্ধা” 

কারোহগি কারণন্তাত্বডৃত এব, অনাত্মভৃতন্তানারভ্যত্বাদিতাভাণি। ন চ বিশৈষ- 

দর্নমাত্রেপ বন্ধনত্বং ভবতি। ন হি দেবদতঃ শঙ্কোচিতহস্তপানঃ প্রমারিতহস্ত- 
 গাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্তমানোহপি বন্তত্ত্বং গচ্ছতি, সএবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাং। 
তথ! গ্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিত্রাদীনাং ন বন্বস্তত্ং ভব্তি, মম পিতা 

মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাং। জন্মোচ্ছেণানস্তরিততবাং তত্র তত্র 

তং নান্ত্রেতি চেৎ, ন, ক্গীরাদীনামপি দধ্যাগ্ভাকারসংস্থানন্ত প্রততাক্ষতাঁৎ। 

হা। এতহুত্তরে বক্তব্য এইযে কার্ধাদ্রব্য থাকিবেও কারকের আয়োজন এবং 

দেই সমূদায়ে ক্রিয়াযোগ দোৌষনীয় ব। নিরর্থক নহে। কার্ধা অবশ্তা থাকে এই 

কথা স্বীকার করি কিন্তু কার্ধ্য কার্ধ্যাকারে থাকেনা | যেহেতু কার্ধাকারে 

থাকে না সেইহেতুই কাধ্যকারিত সম্পাদনার্থ কারক ব্যাগারের আবশ্তকহয, 
ইহ শ্বীকার্ধ্য। কারক ব্যাপার কার্ধ্যাকার প্রাপ্ত করায়। গুতরাং তাহ! 
নির্ক নছে। সেইকার্যাকারও কারণের স্বযপসন্লিবিউ। যে দ্রব্য যাহার 
বয়পনির্বাহক নহে, তাহা তাহার আরভ্য ও নহে। এই কথা পূর্েইবলা হই- 
যাছে। আক্কৃতিগত বিভিন্নত! দ্বার! স্তর বিভিন্নত। হইতে পারেনা । যদি 
আকুতি গত বৈলক্ষপ্যান্থসারেই বন্তবৈলক্ষণা সংঘটিত হইভ তাহা হইলে একই 
মম্য্য সময়ে হস্তপদসংকুচিত করিয়া অন্ত সময়ে হত্তপদাদি প্রসারণ পূর্বক পরি- 
দৃশামান হওয়ায় তাঁহার বিভন্নত| গ্রতীতি হইত কিন্তু বাস্ুবিক তাহা না হইয়া 
মহুধা এক ইহাই গ্রতীতি হয়। পূর্বসন্থৃচিত হস্তপা্বিশিষ্ট মাহঘই অধুনা 
হহপদাদি গ্রসারিত করিয়াছে ইহা গ্রত্যতিজ্ঞা গ্রমাণসিদধ। গ্রত্যহই পিতা- 

মাত প্রভৃতি স্বত্াকারে দৃষ্টমান হইয়া থাকেন কিন্তু সেই পিক্রাদি যে নিত্য 
দৃতন এমন নহে। বিভিন্নাকার দর্শন কালেও আমার পিত| আমার মাতা 
আমার ভ্রাত| এবখিদ গ্রকারেই জ্ঞান হয়। গ্রতিদিন পিত্রাদি দেহের পরিবর্তন 
হইতেছে সন কিন্তু তাই বলিয়া গরত্যহ তাহার জন্যও উচ্ছেদ কন | যে হেত 
হাদি শরীয় অভি মেইহেতু তাহা জসমও উচ্ছেপৃ্ট ইহা অব স্বীকার | 
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অনৃষ্তমানানামপি ষটধান।দীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানামন্কুরাদিভাবে। 
দর্শনগোচয়ভীপত্বৌ জন্মসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাধ অপচঘবশী দর্শন শপ 
বুচ্ছেদসংজঞা! | তত্রেদৃক্জন্মোচ্ছেদাস্তরিতত্বেন চেদসতঃ সত্বাপত্তিঃ সতষ্ট 
গণ্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাঁসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্ঃ। তথ! বাঁগাযৌবন: 

স্থাবিরেঘপি তো গ্রসঙ্গঃ, পিত্রািব্যবহারলোপ প্রসঙ্গশ্চ | এতেন ক্ষণতনবা! 

প্রতিবিত্তবাঃ। যন্ত পুনঃ প্রা গুধপত্তেরসৎ কারধ্যং তন্য নির্বিষয়ঃ কারকব্যাগর 
সৎ, অভাবন্ঠ বিষযতান্থপপত্তেঃ । আকাশসা হননপ্রয়োজনখডগাগ্ৰনেকাধু 

প্রসক্তিবং | সমবারিকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ ম্য।দিতি চেখ। ন, অন 

ছগ্ধের উচ্ছেদ ও দরধর উৎপত্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে । সুতরাং ছুধও 

দধি ভিন্ন পদীর্থ। এইরূপ বলীও যুক্তিযুক্ত নছে। যেহেতু দুগ্ধই দধ্যাকারে 

এবং মৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দ্বেখাযায় | অতএন তাহাডে 

উচ্ছেদ বা! জন্ম এতছুভয়ই অসিদ্ধ | বটবৃক্ষাণি তত্তৎবীজে অদৃষ্ঠ থাকে, আঃ 

থাক্িষায় কারণ হুশ্মত। | অনন্তর সজাতীয় পরমানু পুষ্জের প্রবেশ দ্বারা ভ্রমণ 

ৃদ্ধি হয়। বদি হইলেই অস্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে । 

এই রূপ দৃশ্ত হইলেই তাহার জন্ম হইল এবং অবসবের উপচা় বশত 

ধখন ভাছা! একেবারেই দেখা যায়না তখনই তাহার বিনাশ হইল এই গ্রকা 

ধল| যায়। যদি তদ্রপ জন্মও বিনাশ দেখিয়া বস্তর বিভিতা। স্বীকার 

ফর ৭ অনুমান কর এবং তজ্ন্যই অসতের উৎপত্তি এবং সতের বিনা 

হয় এই কথ! মানিয়। লও তাহা হইলে শ্বীকায় করিতে হইবে ঘে রড 

শিল্প এবং উানশামী পরাঁপর বিভিন্ন। অধিকন্তু বালা যৌবন বারবার 

অবস্থায়ও একই ব্যক্চির বিভিন্নত! স্বীকার করিতে হয়। ঘর আপ্ডি 

মুখে তাহা স্বীকার করিতে চাও ভবে পিত্রা্দি বাধহার পূর্বেই বির 

করিতে হইবে। 
এই বিচার ছার! অসধাদ দিরমনপূর্বক -মুজিদ্বা়া ক্ষণিকবাদের ও পরি 

কর হইয়াছে নুঝিতে হইবে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকেনা, তাহার ফোন 

আকা, থাকেনা এই প্রকার বিলে কারকবযাপাযর উচ্ছে সাধিত হা বা? 
অভাব পদার্থ কাহা়ও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কব 
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যয়ে। কারকব্যাপারেণা স্নিষ্পত্তেরতিপ্রসঙ্গাৎ। সমধায়িকারণস্তৈবাত্ম। তিশয়ঃ 

র্ামিতি চেৎ। ন, অতস্তর্থি সংকার্ধযতাপত্তি:। তস্বাং ক্ষীরাদীন্তেব দ্রব্যাণি 
ধানিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লতন্ত ইতি ন কারণাদন্ত কার্ধাং. 

রশতেনাপি শক্যং কররিতুম্। তথা চ মুলকারণমেবান্ত্যাৎ কার্ধ্যাং তেন তেন 

কার্ধযাকারেণ নটবৎ সর্ধব্যবহারাম্পদত্বং গ্রতিপদ্ভতে এবং ধুক্কেঃ কার্যযস্য 

্াগুপত্তেঃ সত্মনন্যত্ব্চ কারণাদবগম্যতে। শবান্তরা চৈ হদবগম্যতে। পূর্বশথত্রে 
সন্তপদেশিনঃ শব্বস্যোদাহতত্বাংখ ততোহন্তঃ সদ্বাপদেশী শবঃ শন্বান্তরম্। 

'দদব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদি "তক্ধৈক আহ্ঃ” 

'অগদেবেদেষগ্র আলীং” ইতি চাসৎপক্ষমুপক্ষিপ্য কখমসতঃ সঙ্জায়েতেত্যাক্ষিপা 

ইতে পারেন না। শত সহজ খড়েপির প্রহারেও আকাশ কখনও ভিন্ন 

টম না, কারক সকল সমনায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবাযী কারণেই 

াগৃত হয় এ কথাও ব্লাযায় না। যেহেতু একের ব্যাপারে অন্যের উৎ- 

গতি একান্তই অসম্ভব| যদি সম্ভব বল তাহা হইলে অতিথ্যাপ্তি দোষ 
য়। দন্তচন্রাদদিকারক মৃত্তিকায় ব্যাপৃত হইলে তাহা! হইতে কি কখ- 
ও স্বর্ণোৎপত্তি হইয়। থাকে? অবশ্যই তাহ! হয় না। কাকে সম- 
নামী কারণের আতিশয্য বিশেষও বল! যায়না। কেননা তাহা বলিলে 
তামাকে সংকা্যাবাদ অবশ্যই ম্বীকার করিতে হইবে। স্ৃতরাং বলিতে হইবে 
* ছুগ্ধাদি ব্য দধ্যার্দি ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কাধ্য নাম গ্রাপ্ত 
ই এবং শতবর্ষ ব্যাপিয়! চেষ্ট। করিলেও কাযের কারণাতিরিক্তত প্রতিপাদন 
টিতে ন্ষম হইবে না। প্রদর্শিত বিচার ফল ইহাই বুঝিতে হইবে যে 
'বমাত্র মূল কারণই চরমকার্ধ পর্যাস্ত মেই সেই কাষেঠর আকারে নটে 
[রি সমুদয় বাবহারের বিষয় হইতেছে। | | 
 উন্লিধত যুক্তিতে উৎপত্তিয় পুর্বকার্ধ্ের অন্বিত্ব ও কারপাতিন 
তি হইপ। যেমন যুক্তি দ্বারা ইহা! জানিতে পারা গেল সেইয়প শশ্াপ্তরের 
য় তাহা জানা! যায়। পুর্ব হৃত্রে যে অসৎ উল্লেধপুর্বাক উদাহয়ণ গনি, 
দিত হইয়াছে, তত্ষিপরীত সচ্ছবই শব্দাসত় | শ্রুতিতে সং শগের উল্লেখ 
ই উৎপত্তির পুর্বে কাষের অস্তিত্ব এবং কারণের অতিরন্ব ম্পঃ বুঝ। 
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“্সদেব মৌম্যেদমগ্র আসীংত ইত্যবধারয়তি। ওত্রেদংশবববাচাসা কার্যাম 

প্রাগ্ুংপত্তেঃ সচ্ছব্ববাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণাস্য শমানতাঁৎ সতবাননতে 

গ্রসিধযতঃ | বদি তু প্রাগুৎপতেরনৎ কাযণযং স্যাৎ পশ্চাচ্চোৎপত্ভমানং কারণে 

সম্গবেয়াৎ তদাহ্নং কারণাৎ স্যাং। তত্র 'যেনাশ্রতং শত ভবতি” ইতীয় 

গ্রতিজ! পীভোত। সন্থানন্তত্বাবগতেন্থিয়ং প্রতিজ্ঞ! সমর্থাতে ॥ ১৮ | 

পটবঙ্চ ॥ ১৯ ॥ 

থা চ সংবেটিতঃ গটো। ন ব্যক্তং গৃহতে কিময়ং গটঃ কিঞ্ান্তং দরব্যমিতি, 

স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিত' ভ্রব্যং স পট এবেতি প্রদারণেনাতিবাঞ্ধে 

গৃহতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহামাণোহপি ন বিশিষ্টায়ামবিন্তারে 

২১. শী হী
 

যায়। ক্রতি বলিতেছেন “হে সৌম্য! এ মকল পূর্বেই ছিল, তাহা এক? 

ইহার আর দ্বিতীয় নাই ।” কেহ কেহ বলেন থে এই সকল পূর্বে মং 

ছিল এই প্রকারে অসধ্থাদ পূর্বপক্ষ করিয়া অনগ্তর “কেমন করি অং 

হইতেসতের আবির্ভাব হইতে পারে” ইত্যাদিরূগে প্রতিবাদ করছ গ 

এই সমন্ত মংই ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীককত হইয়াছে । উল্লিখিত অতি 

ইদং শব বোধা জগৎ কারের সহিত সৎ শব বোধ্য ব্রদ্ধকারাণর সামান 

ধিকরণ্য কথিত হওয়ায় কাধের সন্ত! এবং কারণের অভিন্ন গর 

হইতেছে । উৎপত্তির পূর্বে কায থাকেনা, কাঁরকব্যাপারই নুতন টং 

পর হয়, কারণে সমবেত হয় এই প্রকার বণিলে কার্যকারণের গে 

আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। তাহ! হইলে কারণজ্ঞানাধীন কাধাপ্রা 

সিঞ্জি, এই প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হইয়া! বা। কিন্তু বাস্তবিক কারা কারণাকা। 

ধাকে। নুতরাং সে কারণাতিরিক্ত নহে। এইপ্রকার বলিলে গ্রর্ 

সংরক্ষিত হয়। কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮| 

সংবে্িত বন স্প্টরূপে জান গোচর হয়না, বস্তু কি অন্ত কোনও দ্র 

বুঝা যার ন|। কিন্ত তাহ! বিস্ত হইলে স্পষ্টই বন বলিয়া বুঝা যার যব 

সগ্েষ্টিত বন্তরকে বস্ত্র বলিয়া জান। যায় তবুও তাহার দৈর্ঘযবিস্তারাি দানি 

| গারা যান না কিন্ত উহাকে বিস্তার করিলে সমুদানূই গঁনিতে গারা ধা 

[তার 
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তে স এব এদারণসময়ে বিশিষ্ায়ামবিস্তারো গৃহৃতে, ন সংবেষ্টিতনপাদয়ং 
উঃ গট ইতি, এবং তত্তার্িকারপাবস্থং পটািকাামস্প্টং সং তুরীবেম- 
বিদাদিকারকবযাপারাভিব্যকং ম্পষ্টং গৃহাতে। অত সংবেষ্টিতপটগ্রসারিত- 
ট্ায়েনৈবানন্তৎ কারণাৎ কাধ? মিত্যর্ঘ। ॥ ১৯ ॥ 

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০॥ 

 যথ/চ লোকে গ্রাণাপানাদিযু প্রাণভেদেযু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেযু কারণমাত্র" 

্ ব্ঘমানেযু জীবনমাত্রং কার্ধ/ং নির্বর্ভাতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্ধান্তরং, 

ঘেব গ্রাণতেদেষু পুনঃ গ্রবৃত্তেধু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসরণাদিকমপি কার্ধযা: 

ং নির্বর্ধ্তে। নচ প্রাণভ্দোনাং গ্রভেদবতঃ প্রাণাদন্তত্বং সমীরণম্বতাব- 

শেষাং। এবং কার্যত কারণাদনন্যতম। অতশ্চ কৃতসন্ত জগতে। বর্গকার্ধ/- 

ংঅনন্তবাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রোতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রুতং শরুতং ভবত্যহমত্তং মতম- 
জাতং বিজঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ২০ ॥ 
20038888875 রমার রা রিরিততারার 
হবে দষ্কৌোচিত গট ও প্রসারিত পট ভিন্ন'নতে, একই । সেইরূপ স্বৃত্রাবস্থ ব 
গাবসথ বন্থাদিও বিষ্পষ্ট গ্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন তাহা! তুরী-বেমাও 
টার প্রভৃতির ব্যাপারে স্পষ্ট হয় তথন তাহ! স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দৃষ্টান্ত 
রাও নিশ্চয় করা যায় যে কার্য, কারণ হইতে পৃথক নহে ॥ ১৯ 
লোকমধ্যেও দেখা যায় প্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান, ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ 

ায়াম কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে তাহা মাত্র কারর্ণ রূপে অবস্থান করে, এ 
য় কেবল জীবনকার্ধ্যই নির্বাহিত হয়। শরীরের আকুধ্চন ৰ প্রসারণ 
ইহ্য় না, সমযনাস্তরে আবার & সকল প্রাণ বৃত্তিমান্ হয়। বৃত্তিমান্ 
 জীবনাতিরিক্ঞ আবু্চনাটি কাঁধ নির্বাহ করে। উত্তগ্রাণপঞ্চক 
খাণের এভেদ সেই মৃগ্রাণ হইতে উত্তপ্রাণপঞ্চকের গ্রতেদ নাই। সক- 
 বাষভাব, সুতরাং সকলগুলিই বস্তুত এক, কিছুমান্র প্রতেদ নাই। 
কারণ যে বাস্তবিক অভিন্ন তাহা এই প্রাণাদি দৃষ্টান্ত ঘারাও নিশ্চয় 
্ নেহেছু সমস্ত জগৎ বশবকার্ণ। ও বর্গভিন্,। সেইহেডু আত 

নে সর্মবিজ্ান সিদ্ধ হওয়ার এরতিজ্াও হুসিদ্ধ হইল 1 ২৭। 
১ 
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ইভয়ব্যপদেশাদ্ধিতাকরগাদিদোষপ্রনক্তিঃ ॥ ২১। 
অন্ঠথ। পুনশ্যেতনকারণবাদ আক্ষিপ্তে। চেতনাদ্ধিপগংপ্রক্রিয়াযামা রী, 

মাণীয়াং হিতাকধগাদরো .দোধাঃ এ্রসজান্তে | কুতঃ, ইতরবাপদেশাং। ইত. 

রস্ত শারীরন্ ব্রঙ্ধায্ তং ব্যপদিশতি শ্রতিঃ। স আত্মা তবমদি শ্বেতকেতে| ইঠি 

 গ্রতিবোধনাৎ। যদ্বা ইতরন্ত .চ র্ধণঃ শানীরাবত্বং ব্যপদিশতি, তং ঠা 
তদেবানুগ্রাবিশদিতি হুইরেবাবিকৃতন্ত তরহ্ধণঃ কার্ধ্যানপ্রবেশেন নীরা, 

শনাৎ। অনেন জীবেনাখ্বনানু প্রবিত্ত নামরূগে খ্যাকরবাণ ইতি চ পর দেব 

জীবমাত্বশকেন বাপদিশস্তী ন ব্রক্ষণে! ভিন্ং শারীর ইতি দর্শগতি। তা, 
যদবদ্ষণঃ আঙ্ত্বং তচ্ছারীরস্যৈবেতি। অতন্চ শ্বতনঃ কর্তা সন্ হিতমেবাযন! 

চেতনত্রক্ষই জগৎ কারণ এই মতের বিরুদ্ধে অন্ত আপত্তি উথাপিত হইনেছে। 

চেতনব্রক্ধ হইতে জগংস্থষ্টি হওয়ার গ্রণালীতে হিতাকরনাদি দোষ আশা 
করে। যেহেতু শ্রতি ইতরের অর্থাৎ জীবের ব্র্ধাত্বত1 উপদেশ করিয়াছেন। 

যথা শ্রতি “হে স্বেতকেতে!! তাহাই আত্ম। এবং তুমিই ভাহা।” অথা, 

ইতর-্পকে জীবভিগ্ন অর্থাৎ বদ্ধ । শ্রুতি তাহার জীব হওয়! বণিয়াছেন যা 

্ধ হুট করিয়া সষটপদার্থে প্রবিষ্ট আছেন। এই জরতিতে দেখাযায় স্থাবর 

অবিরত ত্রঙ্ধই হ্ষ্পদার্ধে গ্রবিই আছেন সুতরাং ব্রক্ষই জীব। দেই দেব 

আলোচনা করিলেন আমি জীবাত্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়। নামরূপের বিকাশ বরি। 

এতৎ শ্রহাক্ত পরা দেধত! জীবকে আত্মশকে বিশ্ষিত করি টা 

দেখাইয়াছেন যে জীব ব্রন্ধ ছুইতে পৃথক নহে। হুতরাং বর্গের টির 

এবং জীবের সিক্ত একই কথা। যদি ব্রঙ্গা! ও জীবনি এক হয 

ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্তা হয় সে অবশ্যই আপনার মঙ্গল্জনক ৰা 

করে। যে কাধে? আপনার অনি হয় কদাচ এরপকাজ করেনা। ও 

যর্ণি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়। থাকেন তাহা হইলে যাহাতে & 

মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক প্র্ৃতি বুধিধ অনিষ্ট আছে তাহা করিবেন ক 

যিনি পরাধীন নছেন, স্বাধীন, তিনি কি কখনও, স্বশং কারাগৃং না 

করিয়। তনধো অবস্থান করেন! নুনির্ধল ক্কটিকগরভ বদ্ধ কি রদ র 
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সীমনগ্রকরং কু] নাহিভং জন্মমরণজরারেগ(গ্নেকানথজালম্]। ন ছি 
শিদপরতগ্ত্রো বন্ধনাগারমাত্বনঃ কৃত্বান্থপ্রবিশতি | ন চ ম্বয়মতাত্তনির্দলঃ 

ন্তমলিনং দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ। ককৃতমপি কথক্চি্যিৎ ছুঃখকরং তরিচ্ছয়। 
হাত সুখকরধ্োোপাঁদদীত | ম্মরেচ্চ, ময়েদং জগিবিধং বিচি বিরচিতমিতি, 

র্বো হি লোক: স্পষ্টং কার্ধাৎ বৃত্বা স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি। থা চ 
াবী গয়ং গ্রসারিতাং মায়া মিচ্ছয়াধনায়াসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোহপি 
গং সিং উপসংহরেত, স্বকীয়ষণি তাবৎ শরীরং ম শক্োত্যনায়াসেনোপসং- 
তুম। এবং হিতক্রিয়াস্দর্শনাদন্তাধা। চেতনাৎ গগ্রক্রিয়েতি মন্ত্রতে ॥ ২১ ॥ 

অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২২ ॥ 

হুশ পূর্বপক্ষং বাঁবর্বতি। যৎ সর্বন্তং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যপুঘবদঘুক্ত- 
ভাব শারীরাদধিকমন্তৎ তথয়ং জগতঃ অষ্ট ব্রষঃ। ন তশ্মিন হিতকরণাদয়ো 
যা প্রসজ্যন্তে। নহি তস্য হিতং কিঞ্িত কর্তবামস্তাহিতং বা পরিহর্তবাং 

চট 

হবে আত্মগাে গ্রহণ করিবেন ! যদিও তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়াছেন 
থাপি যাহা ছুঃখময় তাহ! ইচ্ছা করিয়। ত্যাগ করিতে এবং যাহ সুখকর 
হা গ্রহণ করিতে না| পারিবার কারণ কি? যেব্যক্ত যখন যাহ। করে দে 
জি তাহা স্বরণ ও করিতে পারে। প্রত্যেক মনুষযই ফার্যাকরিবার পর 
জ$ত কাকে আমি এই কাজ করিয়াছি এইরূপ শ্বরণ করিতে দেখা যায়। 
এব জীব দ্ধের ও একথা মনে থাকা উচিৎ হে আফিই এই অগং সি 
রিাছি। যেন বাজিকর স্বোস্তাবিত মায়াকে স্বেচছাক্রমে অকেশে 
সার করে। জীখভাবাপন্ন ব্রদ্ধও তদ্রপ অবলীলাক্রমে দ্বরত ব্ষিমস্থটি 
শরীরকে স্বেচ্ছায় অক্লেশে উপসংহার করিতে না পারিবার কারপ কি! 
এব অমঙ্গল কাধয দেখা যায় বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে, চেতন বদ্ধ এই 
তের সি কর্তা নছেন ॥ ২১॥ 
ইপৰ ছারা পুর্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ার আপত্তি দিরাদ 

1 হইয়াছে। বর্গ নিত্যগুদববু্ধমুক্তম্বতাব, সর্ব, সর্বশক্তি, তিনিকী 
তৈ অধিক, হুতরাং ভিন। তীহাকেই জগতের কট্রিকর্তী বলাধায়, জীব 
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নিতামুজত্বাং। ন চ তণ্ত জ্ঞানগ্রতিবন্ধঃ শক্তিগ্রতিবন্ধো হা! কচিদপানতি, দরদ 

জত্বাৎ সর্বপক্তিত্বাচ। শারীরব্নেবদ্িধঃ। তণ্দিন্ প্রসজ্যন্তে হিতকরণাযে 

দোষাঃ | ন তুতংবয়ং জগত; অষ্টারং ূমঃ। কুত এতৎ। ভেদনির্শাং। 

আত্ব। ব! অরে দ্রব্যে: শ্রোতব্যো। মন্তবো নিদিধাসিতব্যঃ, সোইঘোা; ম 

বিজিদ্তাসিতধাঃ, সতা! সৌম্য ! তদা! সম্পন্ন! ভবতি, শারীর আমা গ্রানেনায়, ৃ 

নাগ্বার:, ইতোবগাতীয়কঃ কর্তৃকর্মািভেদনির্দেশো জীবাদধিকং বর্গ রশযতি। 

নষভেদনির্দেশোইপি দর্শিতঃ, ততমগি ইতোবঞজাতীয়ক। কথং ভোজ) 

বিরূদ্ধী সন্ভবেয়াতাম্। নৈষ দোধঃ। আঁকাশঘটাকাশন্টায়েনোভয়াতত 

তত্র গ্রতিষঠাপিততবাং। আপি চ যদ] তত্মপীত্যেবঞ্লাতীয়কেনাইভেরনিদেশেনাই, 

ভেদঃ গ্রতিবৌধিতে| ভবত্যগগতং তবতি তদ| জীবন্ত সংসারিত্ং বরণ জী. 
আশপাশ পাশাপাশি শি স্পা 

আট! নছেন। ব্রদ্ধে হিতাকরনাদি দোষের গ্রসক্তি নাই। বন্ধ নিত 

সুতরাং বরম্মের হিতাহিত কোনএ্রকার কর্তব্যই নাই। তিনি সরবত ও ধরব 

সেকারণে তীহার জ্ঞানের বা লক্তিবিশেষের আবশ্যক করেনা। জীবনি 

সেইরপ নহে অর্থাৎ জীবের সর্কজ্ততা বা মর্বাশজিমত্তা কিছুই নাই। দীমে 

্টিকর্ভৃত্বপক্ষে এই সকল দোষ আছে সত্য কিন্তু তাই বিয়া দীববে শী 

বল যায়ন! | কেনন! শ্রতিতে তাহার গ্রতেঘ দেখিতে গাওয়া যায়। প্রতি 

“হে মৈত্রেকি! আম্মাই রব, আত্মাই শ্রোতব্য এবং শ্রবমননাণি ধার ্। 

রই সাক্ষাংকার করা কর্তব”; "আম্মাই অন্বেষণীয় এবং আগ্মাই ঝরা 

হেলৌমা! সেই কারে আত্মা সংমন্পন্ন হন। জীবাতব! প্রা আতা 

রূঢ়” ইত্যাদি বিবিধ শ্রতিতে যে কর্ত কর্ণের গ্রতেদ উল্লেখ 
আছে, যেই উল 

দ্বারাই বরদ্ষের জীবাঁধিকত। দর্শিত হইয়াছে । অবশ্ত একথাও বলিতে গার& 

(ভেদ উপদেপের গ্লায় অভেদ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। অন এ 

বিষয়ক শ্রুতি যথা, পতনিইভুমি” অতএব ভেদাভেদ উভ॥ কি গ্রকাণ 

হইতে পারে। ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায খে, চে ্ 

নির্দেশ থাকিমেও কোনও দোষ হয়না। মহাকাশও ঘটাকাশৃঠা 

উভ গ্রকারই সম্ভবপর হয়। ইহা পূর্বে অনেক বার প্রদর্শন কর টা 

আরও বিবেচনা কর! উচিত যে, যখন শতনিইভুমি” এই টে 
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ত্বমূ। সমস্তস্য মিথ্যান্ঞানবিজ্তিতস্য ভেদব্যবহারপ্ত সম্যকৃজ্তানেন বাধিতত্বাং 
তত্র গত এব স্ট্রিং কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। অবিদ্যপ্রতাপন্থাপিতনাম- 

রূপকৃতকার্ধাকরণসজ্যাতোপাধ্যবিবেককৃত! হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিত করণাদিলক্ষণঃ 

ংসরো ন তু পরমার্থতোইস্তীতাসককদবোচাম জন্মমরপছেদনভেদনাগ্ভতিমানবং | 
অবাধিতে তু ভে?বযবহারে সোহন্বেষ্টব্ঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ইত্োবগ্রা- 
তীয়কেনতেদনির্দেশেনাবগমামানং বর্ষগ্রণাইধিকত্বং টিতাকরণাদিদোয গ্রসক্তিং 

নিরুণন্ধি ॥ ২২॥ 

শ্া(দ্িবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩॥ 

যথ। চ লোকে পৃথিবীত্সামান্তান্বিতানামপাশ্ননাং কেচিনুহাহ! মণদে| 

অভেদ ৰা একত্ব জ্ঞানগোচর হয় তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রন্ধের স্থষটিকর্তত্ব 
উতয়ই পরিত্যক্ত হয়। কারণ যে কিছু ভেদন্তান তাহা সমন্তই মিথ্যাজ্ঞান . 
বিজুভিত। সেই জন্যই সমাক্ জ্ঞান তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয়। অত- 
এব পরমার্থদর্শনে স্থষ্টিইবা কোথায়, অহিতকরণাদি দোষই বা! কোথায়? যে 
হেতু পারমার্থিক স্থগিও নাই পারমার্ধিক দোষও নাই। অবিস্তাজনিত অব্যক্ত 
নামরূপ) তজ্জনিত কার্যকরণ সঙ্ঘাত, সেই সঙ্খাতই উপাধি, এই উপাধি থাকা- 
তেই হিত, অহিত করা, নাকরা, এতজ্ূপ সংসার ভ্রম জন্মিতেছে বা! জন্গিয়াছে, 
সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা! অনেক বার বলিয়াছি ও বুঝাইয় দি্কাছি। জন্ম, 
মরণ, ছেদন, তেদন এসকল অভিমান যজ্প সংসার তন্ত্র অর্থাৎ পরমার্থ সং 
নহে। জ্ঞানোদয় হইলে শ্রষ্টতবাভিমান নাশ হয় সত্য কিন্ত তাহা! জ্ঞানের পূর্ব 
অবাধিত থাকে । জ্ঞানোৎগত্তির পুর্বে যে ভেদব্যবহার নাশ পার না শ্রুতি তাহাই 
অহবাদ পূর্বক “তিনিই জীবে অন্বেষণীয়, তিনিই বিচারনীয় “ইত্যাদি প্রকার 
ভোকরিয়। বুষাইয়া দিয়াছেন। সেই উপদেশ দ্বারাই ব্রন্ের আধিকথ কৃত 
হয় এবং অহিতাচরণাদি দোষগ্রশক্ধির অবরোধকর়ে 1২২ 

প্রস্তর পৃথিবীর বিকার। সমস্ত প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব থাকিলেও কো প্রস্তর 
বহামূল) ও মহাগুণ, কোনও প্রগ্তরমধ্যে গুণ, কোনও গ্রপ্তর কেবল লোই্কার্ধা- 
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বজবৈুর্ধ্যাদয়োইন্তে মধামবীর্ধ্যাঃ হৃর্ধ্যকাস্তাদয়োইন্ে গ্রহীণাঃ শবৰায়সপ্রক্ষে 
পণাহ] পাষাণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্রাং দৃশ্যতে। যথা চৈকপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণা- 
মগি বীন্জানাং বুবিধং গত্রপুঙ্গফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্চননকিম্পা কাদিষ,পলভাতে। 
যথা চৈকস্তাপান্নরসন্ত লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রীণি কাযরণাণি 
তবস্তি, এবমেকপ্য।পি ব্রহ্ষণে। জীবপ্রান্্পৃথকৃত্বং কাধবৈচিত্রঞ্চোপপদাত ইত্যত, 

স্তদনুপপত্তিঃ। পরপর ল্লিতদোধাইম্থপপত্তিরিতার্থঃ। শ্রুতেশ্চ গ্রমাণ্যাদ্দিকার্ 

বাচারম্তণমাত্রত্াৎ সবপ্ৃশ্তাভী ববৈচিত্রযবঙ্গেত্যত্যু্চয়ঃ ॥ ২৩ | 

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥ 

চেতনং ব্রদ্গেকনদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্ধং তয়োপপদাতে। কন্মাং। 
উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্তীরে মু 

ওচক্রহ্ব্বাদ্যনেককারকোপনংহারেপ সংগৃহীতসাধনাঃ সম্তস্তত্তৎ কাধ্যং কুর্নাণা 

দৃত্ত্তে। ত্রহ্ষচাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্। তন্ত সাধনান্তরাহপমং গ্রহে সতি কগং 

কারী, একই ধীন্র পৃথিবীতে বপন করাহয়, কিন্তু তাহার পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও 

সাদি নামাগ্রকার হইতে দেখাযায়। একমাত্রই অন্ন, রস, রক্ত। ও লোমনধণে 

পরিণত হইয়া থাকে । এই দৃরীাস্তে একই ব্রদ্ষের জীব-প্রাজ্ঞভেদ ও অগ্য ২ 

বৈচিত্রা উপগঞ় হইতে পারে। অতএব তাহাতে পরকলিত দোষের অন্থপগনতি 

থাকিক়্াই যায়। শ্রুতি শ্বতঃপ্র্াণ, (পনিরপেক্ষররা শ্রুতি?” ) তাহাতে কথিত 

আছে বিকার সকল কথামাত্র। হুতরাং দে সকলের স্বপ্দৃই পদার্থের ন্যায় বিচি 

ভরত] হুসস্তব (২৩1 

আপত্তি হুত্র। এক অদ্বিতীয় চেতন দ্ধ জগত! এই কথার উপপর্তি 

হয়ন। যেহেতু ইহা দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ । লোকসমাজে কারণকৃট সংগ্রহ পূর্বক কর্তৃব 
করিতে দেখাযায়। কুলাল ঘটকার্ধের কর্ত।। কুস্তকার মৃত্তিকা, 76৫, 

তর গ্রভৃতি অমেক উপাদান সংগ্রহ করতঃ ঘট নির্গাপ করে। এই নক 

উপকরণ ব্যতীত কিছুই করিতে সক্ষম হয়ন| | তোমার মতে ব্রহ্ধা এক, অগহায়। 

ব্ধতিয অন্ত কিছুই নাই। ধদিঅন্ত কিছুনা থাকে তাজ! হইলে ূর্ো 

উপক্রপাঁদির একটীও থাকিলনা, সুতরাং একক বঙ্গের হৃতিকর্তত মিগা ৰা 
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অষ্ত্বমুপপদ্যেত। তল্রাগ ব্রদ্ষপ্গৎকারপমিতি চে, নৈষ দোষঃ। যত্ঃ 
গ্ীরবৎ দ্রব্যস্বভীববিশেষাহুপগদ্যাতে | যথ! হি লোকে ক্ষীরং জলং বা ম্বয়মেব 

দধিছিমতাবেন পরিণমতেহনপেক্ষ্য বাহাং সাধনং তথেহাপি ভবিষাতি | নম 

গ্লীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহং সাধনং ওষ্যাদিকং, 

কথসুচাতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবস্তীঞ্চ 

পরিণামমাত্রামন্ভবত্যেব ত্বার্যাতে তৌফ্জাদিন। দধিভাবায়। যদি চ্বয়ং দধি- 

ভাবশীলতা ন শ্তাৎ নৈবৌফ্জ্যাদিনাইপি বলাদ্ দধিভাবমাপঘ্ভেত। ন হি 

বায়ুরাকাশে! বৌধ্যাদিন! বলাদৃদধিভাবমাপগ্ভতে। সাধনসম্পত্ত্যা চ তন্ত পূর্ণত| 
সম্পগ্ঠতে। পরিপূর্ণশক্তিকন্ত ব্রঙ্গ ন তন্তান্ঠেন কেনচিৎ পুর্ণতা সম্পাদগরিতব্যা | 

শ্রৃতিশ্চ তত্র ভবতি - 

ন তন্ত কাষং কর্ণঞ্চ বিগ্াতে 

ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্তুতে । 
পপ পা শপ পপ পাস আপ ৮ ে্পাপসপপপপাপপাপ পা পাপা সাপ পশিসপিলত। 

স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে বাধ্য যে ব্রঙ্গ জগতের কর্তা নহেল। 

এপ্রকার আপত্তিতে বল। যায় ষে, ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে দত্ত দোষ সম্ভয হয় 

ন। যেহেতু ছগ্ধাদির উদাহরণে একের বহুভীবিত্ব উপপঞ্গ ছয়। 

ুপ্ধ ও জল ক্রমে দধিও হিমানীরংপ পরিণত হয়। তাহাতে জ্রব্ান্তয়ের 

সাহায্যের অপেক্ষা করেন! । এই দৃষ্টান্তদ্বার! স্পষ্টই বুঝ! ধায় যে বঙ্গ হইতেও 

বিব্ধি ছি হইতে পারে, অথ চ তাহাতে অন্ত কোনও কারণাস্তরের অপেক্ষা 

করেনা। যর্দি এই প্রকার আপত্তি কর যে, হুদ্ধ যে দধিনপে পরিণত হয় তাহা. 

বাইসাধনের সাহায্যেই হয়। তাহাতে উম্মতার সাহায্য আছে। গুৃতরাং 

ইগ্ধের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে সাধক হইলনা। এই প্রশ্নের প্রত্্তর 
এইযে, দধি ভাবের প্রতি উদ্মাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা! দোষাবং 
নছে। ছুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উদ্মাদি তাহার শীঘ্রতা মাত জন্মার়। যদি দুগ্ধ নিজে 
গধিভাবপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে উত্ধাদি কি বলগ্রয়োগ করি! ভাহাকে দধি 

করিতে পারে? যদিবল, জোর করিয়াই করে, ত্ববে একথা জিজ্ঞাসা করা 
অগঙগত হইবেন! ষে উম্ম! বাখুকে এবং আকাশকে কেন দধি করিতে পারে না? 
গান সহামীর পূর্ণতাসম্পাদন ভিন অন্ত কিছুই করিতে পারেনা । বদ স্বাংই 
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পরাইন্ত শজির্বিৰিধৈব এতে 

স্বাতাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ইতি। 

তশ্মাদেকস্যাণি ব্রদ্ষধো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদবিচিত্রপরিণ|ম 

উপপণ্ঠতে ॥ ২৪ ॥ 

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥ 

স্াদেতৎ | উপপদ্ভতে ক্ষীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি বাঁহং সাপনং 
দধ্যাদিভাখে| দৃষ্ত্বাং। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষোব 

তশ্মৈ তশ্থৈ কাষায় প্রবর্তমান! দৃশ্ঠন্তে। কথং ব্রদ্ম চেতনং সদসহারং গ্রবর্তেতি 
দেবাদিবদিতি ব্রমঃ| যথা হি লোকে দেবাঃ পিতরঃ খষয় ইত্যেবমাদয়ে 

মহাগ্রতাৰাশ্চেতন। অপি সস্তোহনপেক্ষ্েব কিকিছ্বাহ্ং সাধনমৈশ্বযবিশেষেযোগ।' 

ুর্ণশক্তি। সেকারণ তাহার শক্তিপুরণের জন্য অন্ত কিছুর কন্পন! করিতে 

হয়না। এই কথা শ্রুতিও বলিতেছেন শ্রুতি থা, “তাহার কার্ধ্যনাই, কারণও 
নাই, তাহার সমীনও অধিক দেখাযায় না”। শ্রুতিতে তাহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি 

এবং স্বাভাবিকভ্ঞানশক্তি ও ক্রিয্নাশক্ির উল্লেখ আছে। যে হেতু ্রহ্ষপূর্ণ- 

শক্তি, সেইহেছু ব্রহ্ম এক হইলেও তাহাতে বিচিত্রশক্তি থাক উপপন্ন হইয়। 

থাকে 1২৪॥ ? 
আপত্তি সথত্র। দৃগ্ধও ব্রদ্ধ সমন্বতাব নহেন। দ্ুপ্ধী অচেতন সুতরাং দুগ্ধ বিন! 

বাহসাধনে দধি হইতে দেখিয়াছ। কুম্তকার চেতন, তাহাকে বিন। সাধনে কার্য" 

করিতে দেখ| যায় না। প্রত্যুত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদি নির্মাণ কার্ধো 

প্রবৃত্ত হইতে হয়। তবে তুমি কি দেখিয়। বা কিগ্রকারে বল যে, চেতন বধ 

একাকী জগৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন! কোনও একক চেতনকে ত বিন 

উপাদানে কার্য করিতে অগ্ঠাপি দেখ নাই। এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে 

দেওয়া যায় যে দেবতাদির দৃষটান্তে এই দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয়। 
দেবতা, পিতৃ, ধধি, ইহার! যেমন মহা গ্রভাবও চেতন, অথচ বিন! উপকরণে 

কেবগ মাত্র গ্বমঠিমাবলে অভিধ্যানমাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা, ও 

রখাদি নির্মাণ করেন, এই কথ। মঙ্্, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাঁদির গাগা 
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ভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বুনি নানামংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি 
নির্ষিমাণ। উপলভান্তে মন্তরার্থবাদেতিহাসপুরাণ প্রামাপ্যাৎ, তন্তনাতশ্চ স্বত 

এব তন্তন্স্জতি, বলাকা! চাত্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য 

কঞ্চিং প্রস্থানসাধনং সরোইন্তরাৎ সরোধস্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি 

চ্মানপেক্ষ্য বাহাং সাধনং স্বত এব জগৎ অক্ষ্যতি। স যদি জয়ান য এতে দেবাদয়ে! 

সণদৃষ্ান্তা উপাত্তান্তে দা্টান্তিকেন রহ্ধণা' সমানম্বভাব| ন ভবস্তি। শরীর- 
ম হাচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরািবিভূত্যুৎপাদেনোপাদানং ন তু চেতন 

মায়া তন্তনাস্যু চ কষুদ্রতরজন্ততক্ষণাল্লাল৷ কঠিনতামাপদামানা তত্তর্তবতি। 

বাকা ঢ ভতনযিত্ররবশ্রবণাদগর্ভং ধত্তে। পদ্মিনী চ চেতনপ্যুক্তা সত্যচেতনেনৈর 
শরীরেণ সরোহন্তরাৎ সরোহস্তরমুপসর্তি বল্ীৰ বৃক্ষ ন তু শ্বয়মেবাচেতন। সরো- 
গ্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে। তত্মান্নৈতে ব্রঙ্গণোদৃ্টাস্তা ইতি। তং প্রতি- 

নিশ্চয় করাযায়। সেইরপ ব্রহ্ধও বিন! সাধনে কেবল গ্বমহিমাবলে জগৎ হৃষ্টি 
করিয়া থাকেন। মাকড়পা একাকীই স্তর স্ষ্টি করে। বক গক্গী বিনা মৈথুন 
গত ধারণ করে। পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অন্ত মরোবরে গমন করে 
অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে ন1। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বার! এইবপ সিদ্ধান্তে 
উপহিত হওযা। অসঙ্গত হইবেনা যে, চেতন বর্গ বিনা বহিঃ সাধনে জগৎ কৃষ্টি 
কারতে গারেন। বাদী যদি এখনও একথা বলেন যে প্রদর্শিত দেবাদি দৃষ্টান্ত 
ান্তিক বঙ্গের সহিত সামঞজসা হয়না । যেহেতু দেবাদির শরীর আছে, 
হারা অচেতন। অচেতনদেহই তাহাদের পশ্বর্ধ্যোৎপাদনের সহায় । তন্ত্নাভ 
ক কুদ্রজীব তক্ষণকরে, তাহাতে তাহাদের লালাস্রাব হর, সেই লাণ! কাঠিন্য 
খ হইয়া হত্াকার ধারপকরে। মেখগর্জন শ্রবণে বকীর গন্ত' হয়। পন্মি- 
+ ইক লতার্তায় চেতন জীবকর্ূক সরোবর হইতে সরোবরে প্রাপিত হয়। 
নসঘ্ধ ব্যতিরেকে অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রস্থান 
তে অনমর্ধা। অতএব এই সকল বের দৃ্ানত হইতে পারেনা । বাণী্ই 
দা আপত্তি করিলে উত্তরপক্ষে বকবাএই যে, প্রদরণিত ৃ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত 

তি শা। যেহেতু কেবল মাত্র কুনাপের নাত দেবতার বৈলক্ষ"; দেখানই 
৫৩ 
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জানায় দোষঃ| কুলালানিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণামারন্ত বিবঙ্ষিতত্বািতি। যর 
কুলালাদীনাং দেবাদীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্ধারস্ে বা 

সধনমপেক্ষত্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহং সাধনমপোক্ষিয 

ইত্োতাবৎ বয়ং দেবাছাদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। তন্মাৎ যখৈকণ্ত সামর্থা ্ 

তথা সর্ষেধামেব ভবিতুমহ'তীতি নান্যেকাস্ত ইতযভিপ্রায় ॥ ২৫ ॥ 

কৃতমপ্রস্তিরিরবয়বস্বশব্বকোপোবা ॥ ২৬॥ 

চেতনমেকমদ্িতীয়ং বঙ্গ ক্ষীরাদিবন্দেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহপাধনং ৭ 

পরিণমমাণং জগতঃ ঝারণমিতি স্থিতং শান্্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনরাঙ্িপতি- 

তত প্রসক্তিঃ কৃত্রত্ান্ত ব্রহ্মণঃ কা্ধাূপেণ পরিধামঃ গ্রাপ্পোতি নিরবাবসাং। 

যদি ব্রহ্ধ পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভি বিধ্যত্ততোইট্ৈকদেশ; গর্যাণংস্তাত একদেশগ, 

বাস্থাস্তত। নিরবয়বস্তরন্শ্রতিত্যোহবগম্যতে-_ 
পপ সিসি টক 

উজ দৃষ্টান্তের অভিপ্রেত, কুলালও চেতন, দেবতা'ও চেতন। সেই অংশে দা 

হইলেও কুলাল বাহাসাধনসংগ্রহ ব্যতীত কার্য করিতে গারেনা। কি 

দেবতা! বাহ্ সাধন বাতীতই কাধ্য করিতে পাণ্রন | ইহাই আংশিক [ৃটান্ 

রহ্মচেতন হইলেও তাহার কার্ধেয বাহামাধনের অপেক্ষা, নাই, এই মাত্র দে 

ৃ্টান্ডের বিবক্ষিত। ফ্িভার্থ এই থে একের যে সামর্থা হইবে, আগা 

যে তদ্ধং সামর্থ্যার্দি হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই ॥ ২৫ 

চেতনও অদ্বিতীয় এক বন্ধই ছৃগ্বানিরও দেবতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহ মা 

ব্যতীত জগদ্রপে পরিণত হন। এই দিদ্ধান্থ অকাট্য হইলেও পুনরাঃ শা 

পরিশ্ুবধির জন পূর্বপক্ষ উপস্থিত করা হইতেছে। যেহেতু ব্রন্ধ নিবাধ 

সেই হেতু সমুদয় ব্রহ্গই কার্ধযবপে পরিণত হইয়াছেন। বর্গ ঘি গা 

সাবযব হইতেন, তাহ! হইলে বুঝ। যাইত ব্রহ্ষের একাংশে গগং রি 

অবশি্াংশ অবিকৃতই আছে। বদ্ধ যে নিযবব, মাবয়ৰ নহেন, আর রণ 
বলিতেছেন। তগ্িষয়ক শ্রুতি যথা, “বদ্ধ নিরবয়ব, ক্রিয়! শুন, শান্ত, নিন? 

নিরঞ্পন। সেই দিব্য পুরুম শমূর্ত, জন্মাদি বর্ষিত এবং তিনিই নি 

সস্তার পর্ণনসথায় :বিরাজ্মান। এই হু অন্তর আপার, কেবণ গিগ? 
ূ 
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“নিফলং নিক্রিঘং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞনম্। 

দিব্যো হামূর্ঃ পুরুষঃ স বাহাভ্যন্তরে! হাজ? | 

ইদং মহভূঁতমনস্তমপারং, বিজ্ঞানঘন এব, স এষ নেতি নেত্যাত্বাংস্থলম্নণুঃ 
টাগ্ঠাভ্যঃ. মর্মবিশেষপ্রতিষেধয়িতীভাঃ | ততশ্চৈেকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ 

বপরিগাম্রসক্তো সত্যাং মূলচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। ্রষটব্যত্বোপদেশানর্থকাঞচা- 

গরমাব্বাৎ কার্যযন্ত। তদ্যতিরিক্তগ্ত চ ব্রধীগোহভাবাৎ। অজন্বাদিশবব্যা- 
কাগশ্ঠ। অথৈতক্দোষপরিজি হীর্যয়। সাবয়বমেব ব্রদ্ধাত্যুপগমোত, তথাপি যে 

নরব্যবত্বস্ত গ্রতিপাদকাঃ শব উদ্াহতান্তে গ্রকুপ্যযুঃ। সাবম্নবত্তে চানিতাত্ব 

গম ইতি সর্বথাহমুং পক্ষে! ন ঘটমিতুং শকাত ইত্যাক্ষিপতি ॥ ২৬ ॥ 

শ্রুতেত্্,শব্মূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ 

তুশনেনাক্ষেগং পরিহরতি। ন খবম্মৎপক্গে কশ্চিদপি দোষোহস্তি। নতাবৎ 
০ 

নই ইনি ইহা! নহেন, তাহা নহেন, তিনি কেবল মাত্র অস্তি এতজ্পে জ্রেয় ॥ 

মায় স্বলও নহেন সুক্মও নহেন” ইত্যার্দি। যেহেতু ব্রন্মের অংশ নাই, সেই 
হত বন্ধের আংশিক বিপরিণামও অমস্ভব | সুতরাং মানিতে বাধ্য যে, ব্রহ্ধই 
টাদাকারে পরিণত হইতেছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণ।ম শ্বীকার করিলে 
টাহার ভিত্তি থাকে ন1। ব্রঙ্গের রক্ধাত্ব নষ্ট হইয়। জগৎ হইয়াছে ইহাই পাওয়! 
য়। ঘদি মুল ভিত্বিই ন! থাকে তবে “তীহাকে দেখিবেক, খাহাকে 
ানিবেক” ইত্যাদি উপদেশ বার্থ হইল। কেনন! কার্য্যমাত্রেই আয দৃশ্যা। 

াথার ইহাও প্রতীতি হয় যে তদতিরিক্ত ব্রদ্ধ নাই। ব্রদ্ষের এইরূপ পারি 
[ধিক জন্মবিনাশ পদে পদে স্বীকার করিলে প্র্ধ অজরঃ বদ্ধ অমর” ইত্যাি 

তি বার্থ হইয়। যায়। যদি এ্ীসকল দোষ পরিহার মানসে ব্রহ্ধকে সাব্য়ব 
নিতে চাও, তাহাহইলে নিরবয়বন্থ গ্রতিগাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক। 
রব গঙ্গে -ব্রন্মের নশ্বরত্বাপত্তি উপস্থিত হয়। কোনও রূপেই সাবয়বগঞ্গ, 
নন করা যা না ॥২৬। 

পর্মপক্ষ নিরসনাভিগরাযে সতরে তু শব প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার 
হা এই যে নোন্তবাদীর পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দৌষ সপ্তব 

] 



৪২০ বেদান্তদর্শনমূ । | ১ পদ; 
কত্মগ্রসক্তির্তি । কুতঃ। ক্রতেঃ। ঘটেব হি ব্রক্গণে জগদুৎপত্তিঃ শরয়তে ৫ 
বিকারব্যতির়েকেণাপি বক্ষগোধবস্থানং শ্রয়তে। প্রষ্টতিবিকারযোর্ডেন। 
বাপদেশাৎ। 'সেযং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাপ্ডিতো দেবতা, অনেন ীবেনায 
নাহপ্রবিশ্ত [নামরপে ব্যাকরবাণি। ইতি ভাবানভ্ত মহিমা ততো! জায় 
পুরুষঃ | পাদোহন্ত বিশ্বা। ভৃতানি ভ্রিপাদগ্ামৃতং দিধি। ইতি চৈবজ্জাতীয়কাং। 
তথা হদয়ায়তনত্ববচনাৎ। সংসম্পতিব্নাচ্চ। যদি চ কৃংলং বঙ্গ কার্মা 

ভাবেনোপযুকতং গ্ভাৎ 'মত| দৌমা! তা মম্পয়ো তধতি” ইতি দুমৃধধি 
বিশেষগমন্থপপর্নং গ্তাৎ। বিক্ৃতেন বরঙ্গণ! নিত্যং সম্পত্কাৎ, অবিতন্ত ) 
ব্রহ্মপোধতাবাৎ, তথেম্ত্িয় গোচরত্গ্রতিষেধাৎ বঙ্ষণে। বিকারহ্য চেক্রিয়গোচাে। 
পগত্েঃ। তশ্যাদন্ত্যবিকৃতং ব্রঙ্গ। নচ নিরবয়বত্বশবব্যাকো পোস্ত আমা 

স্বাদের নিরবয়বত্স্তাগাত্যুপগম্যমানত্বাৎ| শবামূলচ ব্রহ্ম শব গ্রমাগকং নেত্র 
পাাশীশীি 

হয়না । সমুদায় দোষের ত আদৌ সম্তবনাই নাই। যেহেতু শ্রুতি বর্গ ই 

জগছুংপত্তি এবং জগৎ ব্যতিরেকে ব্রন্ষের অবস্থিতি উই উপদেশ করিয়াছ্ন। 

শ্রতি যথা, “মেই এই দেবতা আলোচন। করিলেন, এই ব্রিদেবাঘুক আঁ 

জীবা ত্বরূগে গরবিঃ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব। যাহ! ধল! হইল গম 
বন্ধ পুরুষের মহিমা, গরস্থ বর্ম পুরুষ এই সমুদায় হইতে অধিক । এই দা 

ভূত তাহার একপাদ, অপর ত্রিপাদ মুক্তে ও গ্র্গে অবস্থিত | তাহার অব্থিি 

হদয়ে এবং তিনি সংসম্পন্»”। এই শ্রতিতেও অবিকৃত ব্রহ্থের অন্ত 

হয়। অবিক্ৃত বর্গ না থাকিলে স্ুপ্িকালের “হে সৌমা। জীব যখন সংগা 

হয়, এই বিশেষণের কোনও সার্থকতা! থাকে না। কারণ বিকৃত বধের প্রা 

নিত্য, তাহ! আগন্তক অথবা নৈর্মিত্তক নহে। অবিকৃত তক না থাকা 

উই! শ্বীকার্ধা। আরও দেখ বিকার ইন্জিয়গমা, কিন্তু শ্রুতি বেন 

ইন্জিয়ের অগোচর। এই সকল কাঁরণে শ্বীকার করিতে হইবেক। অর্থঃ 

বঙ্ধ একজন" আছেন। শ্রুতি ব্রন্মের মিরবয়বস্ব শ্বীকার করায় নি 

গ্রতিপাদক শবের অর্থের কোনও অন্ুপপত্তি নাই। ত্রন্ধ শবমুণক রী 

গ্রমাণক | কক ইনজিয়াি গরতাক্ষ গ্রমাণক নহেন। সেই জর রে 

যথা শব অর্থাৎ শব্ধানুক প। শ্রাতি ত্রদ্ধের নিরবয়বতা ও একাংশে রা 
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গ্রমাণকং তদ্য়থাশবৃত্যুপগন্তব্যম্। শবাশ্চোতয়মপি ব্রঙ্গণ: গ্রতিগাদয়ত্যতম গ্র- 

সক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধী গ্রভৃতীনাং দেখকালনি মিত্ব- 

বৈচিত্রাবপাচ্ছক্তরে! বিরুত্ধানেককার্য/বিষয়। দৃস্ঠস্তে তা অপি তাবল্লোপদেশমন্তর়েপ 

কেবলেন তর্কৈধাবগন্তং শকান্তে__-আন্ত নম্তন এতাবত্য এতৎসহায়া এতছিষয়! 

এতংগ্রয়োঞ্জনাম্চ শক্তয় ইতি, কিমুতা হচিত্তা গ্রতা বন্ত বরহ্ষণোরপং বিন! শব্দেন 

নিকপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ-. 
অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংন্তর্কেণ যোজয়েৎ। 

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিস্তাস্ত লক্ষণম্ ॥ ইতি । 

তশ্মাচ্ছবমূল এধাতীন্তিয়ার্থধাথায্াধিগমঃ | নম শবেনাপি ন পকাতে 

অবস্থান প্রতিপাদন করিয়াছেন। লোকমধ্যেও দেখ। যায়, মনি, মন্ত্র ও 

ওষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকাল|দি নিমিত্তবশত£ বিচিত্র ও বনুবিরুদ্ধ কার্ধ্য 

উৎপাদন করিয়া থাকে । সে দকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জান! 

যায়ন!। অমুক বন্তর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়ো- 

জন, এই সমুদ্র যখন বিনা উপদেশে কেবল মাত্র তন্কে জান! বায় না, 

তখন যে অচিন্তাশক্তি বন্ধের স্বরূগ শব গ্রমাণ তিনি জান! যাইবে না 

ইহা! বলাই ৰাছুলা। 
এই কথ! পৌরাণিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যেবস্ত জচিস্তপীয়, 

তাহ! তর্কের দ্বার মীমাংসা করা যাইতে পারে না। যাহা প্রক- 
তির গর তাহাই অচিন্তা। এই জনাই বলি, অতীন্দরিয় বস্তার দ্বরূপাৰবোধ 

শবমূলক| প্রত্যক্ষাদিগ্রমাণমূলক নহে। যদি ধল যে, শান্সও লোক- 
্দিদধা্থের বিরুদধার্থ বুঝাইতে পারে না। 

বর্ম নিরবয়ব অথচ তাঁহার একাংশ পরিণাম হয়, এইগ্রকার অর্থ বিপ- 

রীতার্থ। যদি হ্ক্ধকে নিরবয়ব স্বীকার কর, তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার 

করিতে ছইবে যে তাহায় পরিপাঁম হয় না। যদি বলহয়, ত সমস্তই হয়। 
এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে শ্বরূপাবস্থান করেন। 
এইরূপ বাঁললে স্বরূপের ভে? ও সীবয়বন্ধ স্বীকার করিতে হইষে। যদি 
বিরাম কর, তাহ! হইলে ক্িযাবিষগক বিরোধ গরিহার«করিতে গার) 



ন্ 
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বিরুদ্ধোধ্থঃ গ্রত্য।য়যিতৃং, নিরব্য়বঞ্চ ব্রহ্ম পরিণমতে ন চ কৃতশ্নমিতি, যদি নিরব, 

যব ত্রন্ধ স্ঞাব়ৈব পরিণমেত, কৃতনমেদ বা পরিণমেত | অথ কেনচিৎ বগেণ 

পরিণমেত কেনচিৎ রূপেধাবতিষ্ঠেতেতি রূপতেদকল্পনাৎ সাব্যবমেব গ্রসজে/ত। 

ক্রিয়াবিষয়ে হি 'অতিয়াত্রে যোড়শিনং গৃহ্ানতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহাতি, 

ইতোধঞ্জাতীয়কাঘাধং বিষৌধগ্রাতীতাবপি বিকল্পাশয়ধং বিরোধপরিহারকারণং 
ভবতি পুরুষতন্তবাদনুষ্ঠানন্ত । ইহ তু বিকরীশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহীরঃ সন্তবতি, 

অপুরুষতত্ত্বাধস্তনঃ| তল্মাদ ধরটমেতদিতি। নৈষ দৌষঃ। অবিদ্াকলিতনীপ, 

ভেদাভাপগমাৎ। ন হৃব্দ্যাকল্পিতেন রূগভেদেন সাবয়বং বস্তব সম্পদ্ঠুতে। 

ন হি তিমিরোপছতনয়নেনানেক ইব চন্ত্রমা দৃগ্ঘমানোহনেক এব ভবতি। 
অবিষ্ঠাকল্পিতেন চ নামরূগলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাক্কতাম্কেন তত্ান্ 

ত্াভ্যামনির্বচনীঘ়েন ব্রহ্ম গরিণামানিসর্বধাবহারাম্পদত্বং প্রতিগঞ্ততে, পারমা: 

বটে কিন্তু বস্ত-বিরোধের সমাধান করিতে পারিবে না। অতিরাজ্জাখযযগে 

সমোমক পাত্র গ্রহণ করিবেক, অতিরাত্র নামক যাগ ভিন্ন অন্য যাগে মোম 

পাত্র লইখে এই বিরুদ্ধবাক্যদয়ের পবিহবারার্থ বিকল্পেব আশ্রয় গ্রহণ করি: 

হয়। কেনন! এতাদৃশ স্থলে বিকল্পাশ্রয় ভিন্ন বিরোধসমাধানের আর গথ 

নাই। গ্রহণ কর! না করা উভণই কর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যজমান 

যোড়শী গ্রহণ করিভেও পারেন, না ও করিতে গারেন। অতএব তা. 

নুঘায়ী বিকল্পও হতে গারে। কিন্তু বন্তরিজ্ঞানস্থলে বিকল্প ব্যবস্থা হে 

পারেনা । সুতরাং অবষ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিরুদ্ধ গ্রতীতিস্থনে 

শবের প্রামাধ্য মবুকঠিন। এই বিষয়ে আমর| বলি কাঠিনা দোষ হা না। 

যেহেতু আমরা কল্পিতভেদের স্বীকার করিয়া থাকি। বাস্তবিক তে 

স্বীকার করি না| অনেক লোকই চক্ষ দোষে দ্বিচনর-ভ্রিচন্ত্র দেখিয়! থাকে তাই 

বলিয়| চন্ত্র কি কখনও ছুইটী বা তিনটা হয়? নামরূপমুলক, রূগর্ডে 

মিথা| জানমুলক। তাহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়ায্ক। সত্য মিগা। 

কোনও এক নির্দিষ্ট রূপে নিরূপণীয় নহে তদপ তুঙ্ছও অনির্বাচ কি 

ভেদের দ্বারায ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব ব্যবহারের আস্পদ ইহা! সতা; 9 

পারমার্ণিকরূপে তিনি মর্ববাবহারের অন্তত এবং অপরিণতই শাছেন। 
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ধিকেন চ রূপেণ মর্বব্যবহারাতীতমগরিণতমবতিষ্ঠতে ॥ বাচারস্তণমাত্রত্ব্টাবি- 

ঘাকর্পিতন্ত নামরূপতেদন্ত ন নিরঝয়বহং ব্রহ্ধণঃ কুপাতি। নচেম্ং পরিণাম 

শতঃ পরিনামগ্রতিপা্দনার্থা, ততগ্রতিপতৌ ফলানবগমাৎ। সর্ববাবহারহীন- 

ব্ধাতুাবগরতিপাদনার্থ| ত্বেষা,. তৎগ্রতিপতৌ। ফলাবগমাৎ। 'দ এষ 
নেতি নেত্যাত্মা) ইতাপক্রম্যাহ “অভয়ং বৈ জনক প্রান্তোহসি' ইতি । তন্মাদন্মৎ- 

গক্ষে ন কশ্চিদপি দোপ্রসঙ্গোহস্তি ॥ ২৯ | 

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২৮॥ 

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন্ বরহ্ষণি স্বরপান্থপমর্দেনৈবানেক।- 

কার স্থাষ্টঃ স্তাদিতি, য$ঃ আত্মন্যপি একশন স্বপনদৃশি স্বরপান্ুপমর্দেনৈবানে 
কাকারা স্ব্টিঃ পঠ্যতে-_নন তত্র রথ| ন রথযোগ| ন পন্থানে। ভবন্তযথ রথান - 

এযোগান্ পণঃ স্থজতে” ইত্যা্িনা। লোকেহপি দেবাদিবু মায়াব্যাদিধু চ স্বরূ- 
শিস 

কন্িত নামকূপার্ি যখন মিথ, কেবলমাত্র কথার কথা, তখন কি জন্য 

তাহার নিরব্যব্্থ বোধক শব্দের ব্যাকোপ হইবে । যে হেতু গরণাম 

জান নিশ্ষল, পরিণাম জ্ঞানের কৌনও ফল নাই, সেই হেতু পরিণাম শ্রুতি 

পরিণামতাৎপর্ধে অভিহিত নহে।  সর্ধব্যবহারপরিহীন বঙ্ধাত্মভাব প্রতি- 

পর করাই সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ। যে হেতু তাদৃশ ব্রঙ্ধাত্বত! জ্ঞানের 

ফন মোক্ষ কথিত হইয়াছে । এতদ্বিষয়ক শ্রুতি যথ|,_“আত্মা। ইহা নহে, 
আত্ম। তাহা! নহে” ইত্যাদিকূপে নিষেধ করিয়া “হে জনক ! তুমি অভয়পদ 

গাই়াছ।* অতএব আমাদের পক্ষে কোনও দোষাভাম নাই ॥ ২৭॥ 

ব্রহ্ম এক অসহায় তাহাতে অনেক প্রকার স্থষ্টি, হয়, কিন্ত তাহার ম্বরূপ 

বিনষ্ট হয়ন1। ইহা! কেন হয়? কি প্রকারে হয়? ইহা ণইয়। বিবাদ করা 
উচিত নয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে, স্বপ্নদশী আত্ম! এক, স্বর" 

কালে তাহাতেও অনেকাকার স্থষ্টি হয় অথচ তাহার স্বরূপ ঠিকই থাকে। 

গন বিষয়ক বিচিত্র স্্টি শ্রুতি পাঠেও জান। যায়। “তথায় রথ নাই, রথ- 

বাহী অশ্বও নাই, পথও নই, স্বপ্ন দুষ্টা কিন্ত স্বগ্ধে রথ, অশ্ব ও পথ দেখেন”। 

গোকমধোও দেবতা ও এন্দ্জালিক -ক্তিগা গ্রত্থতিতে দেখ! যায় তাহাদের 
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পাঞ্ছপমর্দেনৈব বিচি হসতাখথাদিস্যইয়ো দৃহীস্তে, ভথৈকস্থিষ্নপি বর্গণি দবরপান- 
পমর্দেনৈবানেকাকার! স্তির্ভধ্ষাতীতি ॥ ২৮। 

স্বপক্ষদৌধষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ 

পয়েযামপ্যেষ সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ। গ্রধানবাদিনোইগি হি নিরবয়বমপরিছ্িং 

শকাদিহীনং প্রধানং সাবয়বন্ত পরিচ্ছি্ শব্াদিমতঃ কার্ধান্ত কারণমিতি স্বগ. 

কল্তত্রাপি কতনপ্রমকিনি রবয়বন্াৎ গ্রধানন্ত প্রাপ্ধোতি নিরবয়বত্থাহ্াপগম, 

কোগো বা। নম্গ নৈব তৈর্নিরবয়বং গ্রাধানমতুাপণমাতে, সত্বরজন্তমাংগি হি 

অয়ো গুগাঃ, তেষাং সাম্যাবন্থ। প্রধানং তৈরেবাববয়বৈস্তৎসাবয়বমিতি, নৈবস্তা 

তীয়কেন সাবন্ববত্েন গ্র্কতো দোষঃ পরিহর্তং পারতে, যতঃ সত্বরজত্তমদাম. 

গ্যেকৈকন্ঠ মমানং নিরবয়বন্ধং একৈ কমেৰ চেতরন্বয়ানুগৃহীতং সঙ্জাতীরস্ত গ্রপধ, 

স্তোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষ প্রসঙ্গন্ত । তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবযবত্- 
পপ 

স্বরূপ বিনাশ পায়না অথচ হৃত্তী গ্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এশা" 
দৃষ্টান্ত দেখি! এইরপ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অদ্ৈত বদ্ধেও 

বিবিষাকার সৃতি হইতে পারে এবং তঙ্গিবন্ধন তাঁহার শ্বর্ূপও বিনষ্ট হই 
ন(॥২৮| ও 

উক্ত শ্বপঙ্ষ দৌষ সাংখাবাদীর পক্ষে সমান। প্রধানবাদীরাও নিরবযৰ 
অপরিচ্ছি্ন ও শব্দাদি বিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্াদিযুক্ত গং 

কার্ধোযর কারণ বলেন, তাহাই তীহাদের পক্গ। এতং পক্ষেও নির' 

বয়বত্ধ নিবন্ধন কৃত প্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাঁবববন্ধ এবং নিরবয়ব্ 

প্রতিবোধক বাকোর আ'নর্থক্যাপত্তি থাকিয়াই যায়। যদি বল সাংখা' 

চার্ধ প্রধানঞ্ষে নিরবয়ব বলেন না, সত্ব রজঃ তমঃ এই গণত্রয়ের সামা 
বন্থাফে কগিলমুনি প্রধান বলেন । এই খুপত্রয্নই অবয়ব, অভতিএব গ্রধান 

নিরবব অছেন অর্থাৎ ভিমি সারয়ৰ | এই বিষয়ে বল! যায় যে, এগ গা 

কহ দ্বার! গত দোষের উদ্ধার হয় না, যে হেতু গাহাদের মতে সনদ 

তমঃ এই খ্ণরয় গ্রতোকে গমান নিরব়ব এবং অন্য গুণয়ের সাহিতে 

সজাতীয় গ্রপঞ্চের উপাদান হয়। তর্ক প্রতিঠিত নছে। তর্কের দ্বারা যথাথ ও 
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মেবেতি চেৎ, এবমপানিতাত্বাদিদোধপ্রসঙ্গং। অথ শক্তত্ন এব কাধ/বৈতিত্রযসচিতা 

অবয়ব ইত্যভি প্রাঃ, তাস্ত ব্র্ধবাদিনোইপাবিশিষ্টাঃ | তথা, অগুবাদিনোহপাণুর- 
স্তরে সংযুজ্যমানো নিরবয়বন্ধাদ্যদি কাংক্সেন সংযুজ্যেত ততঃ গ্রথমাি- 
গপত্তেরণুমাত্রতগ্রঙ্গং। অথৈকদেশেন সংযুজেত তথাপি নিরবয়বত্থাত্যুপ- 
গমকোগ ইতি স্বপক্ষেইপি সমান এধ দোষঃ সমানত্বাচ্চ নান্ততরশ্িন্লেব পক্ষ 

উপক্ষেপ্তব্]! ভবতি। পরিহতন্ত বক্ষবাদিনা শ্বপক্ষদোষঃ ॥২৯! 

সর্ববোপেতা চ তদদর্শনাৎ ॥৩,॥ 

একপ্যাগি ব্রহ্গণে! বিচিত্রশকিযোগাদপপদ্যতে বিচিত্র বিকারপ্রগঞ্চ 

ইতাক্তং। তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং বরদ্ধেতি, তদুচাতে, 
মর্মোগেতা চ তদর্শনাৎ। সর্বশজিযুক্ত! চ পর! দেবতেত্যবগন্তব্যং, কুতঃ তন্ন, 
পাশে 

নি করা যাইতে পারেনা । অতএব তর্ক পরিত্যাগ পূর্বক শন্ীয় সাবয়বথ 
রণ করিলেও অনিত্য দোষাদি অপরিহার্য হইয়! পড়ে। যদি কার্ধোর বিচিত্রতা 

দেখিয়া গবাদিনিষ্ট শ্জিপুঞ্জের অনুমান কর এবং তদন্ুরূপ সাবয়বনধ স্বীকার 
৷ কর, তাহা হইলে সেইরূপ সাববত্ব বেদান্তবাদীর পক্ষে ইষ্ট ও মঙ্গত। 
| ববাদীও মায়াশাকি দার! ব্য দাব্বত স্বীকার করিতে পরাম্ুখ নছেন, 
 অধিকন্ধ পরমাগুবাদে শ্বপক্ষ দোষও আছে। পরমাণুর কোনও অবন্ব 
(নাই। বুঙরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে নির- 
অব নিবন্ধন কৃংম সংযোগই হইবে। সমুদার সংযোগ হইলে তাহা স্থল 
হইবে না। ধরি বল এক দেশ সংযোগ হয়, তাহ হইলে পরমাণু নিরবয়ৰ এই 
কথা বলিওনা, সাং অন্ুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমানই হইল। 
হেতু সঘান মোষ দেই হেতু কেহকাহার পক্ষে উক্ত দোষ উপক্ষেপ 
বরিতে পারেন না। স্বাদ স্বপক্ষ দোষ ক্ষালন করি়াছেন। ২৯ ॥ 

+৭৭ে ছিরীকত হুইল যে বিচিত্বশকতি বদ্ধ হইতে বিচিত্র বিকারগ্রপধ 
রা অযুক্ত নছে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্রপক্তিমান তাহা জান! 

১ তজ্্না উত্তর কর! হইতেছে যে "দর্ষোপেতাচতদর্শনাৎ”, সেই পরমদের 
গ সর্বশকতিযুক্ত ইহা অবগত হইবে। যে হেতু প্রমাণভূত শ্রুতি 

৫৪ 
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শ্নাং। তথ! হি দর্শমতি ক্রুতিঃ সর্বশক্তিযোগং গরস্া। দেবতায়াঃ 'সর্মকথ। 

সর্বকাঘঃ সর্ধগন্ধ: সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোইবাকানাদরঃ সত্যকামঃ সন্া- 

সহ্য্পো। যঃ সর্বজ্ঞ; সর্ধবিদেতসা ব। অক্ষরদ্য প্রশাপনে গার্ণি র্যযাচন্ত্রমগৌ 

বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, ইত্যেবং জাতীয়ক| ॥ ৩৭ ॥ 

*বিকরণত্বাম্নেতি টেতহুক্তম ॥ ৩১ ॥ 

স্তাদেতৎ, ৰিকরণাং পরাং দেঁবতাং শান্তি শান্ত্ং অচক্ষুদ্মঞ্খোভ্রমবাগমনা! 

ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং ম| সর্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্ধযায় গ্রভবেত, দেবাদয় 

হি চেতনা: সর্বশত্তিযুক্তা। অপি সন্ত আধ্াম্মিককাধ্যকরণসম্পন্ন। এব তদৈ 
কার্য্যায় প্রতবস্তে| বিজ্লায়স্তে, কথঞ্চ “নেতি' “নেতি” ইতি 'গ্রতিিদ্ধসর্ববিশেষারা 

দ্রেবতায়াঃ সর্বশক্তিযোগঃ সন্তবেদিতি চেৎ যদত্র বককবাং ততপুরস্তাদেবোতম। 

শ্রতাবগাহথমেবেদমতিগন্তীরং পরং বরহ্ধ ন তরাবগাহমূ। ন চ যখৈকম্য সার! 

ৃষ্টং তথানাস্যাপি সামর্থোন ভবিতব্যমিতি নিয়মোহস্তীতি গ্রতিযিবমর্ বিশে 

তাহাই দেখাইয়াছেন। পরদেবত! সর্বশক্তি সম্পন!, "তিনি সর্ধকর্মা, পর্ম 

কাম, সর্বগন্ধ,। সর্বরপ, সর্বব্যাপী, বাগিন্িয়বর্জ্িত। নিফষাম, আগ্ুকান 

সত্যসঙ্কল্ন, ধিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ। হে গাগি! এই অক্ষরের শাসন ছে 

চত্্র্ধ্য বিধৃত আছে।” ইত্যাদি শতিই এতন্বিষয়ে প্রমাণ করিতেছে ।৩৭ 

শান্ত্রকার বলিতেছেন, পরদেবত! নিরিকিয়, যথ। শ্রুতি, "তিনি অগা) 

অশ্রোত্র, বাক্য রহিত ও মনরহিত। অতএব বধ সর্বাশক্তিযুজ হইলেও তিনি 
প্রকারে স্থটি করিতে পারেন? দেবত! মবল চেতন, তাহারা আধা 

কা কারণসম্পন্ন, তকারণে তাহারা সর্দশকিযুক হইয়া সেই দেই বা! 
করিতে পারেন। কিন্তু পরদেবতা৷ ব্রদ্ষের দেহ নাই, ইন্রিয় নাই। এ 

কি তাহার কোনও ধর্ম নাই প্রত্যুত সর্ব গ্রকার বিশ্যে তাহাতে রি 

আছে। তাহা হইলে কি গ্রকারে ত।হাতে সর্ধাশক্তি থাকিতে গারে ্ 

প্রশ্নের উত্তর করিতে যাহা বলা আবশ্যক তাহা পুর্বে বলা হইয়া! 
পরবদ্ধ অতান্ত গম্ভীর, কেবল মাত্র শতিগম্া, তর্কের দ্বার। জানা হাঃন। 

7 এক নাক্জিতে যে পক্তি দৃট হয অনা থিতে সেট শা তাগ্নণই থা 
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গ্যাপি ত্রঙ্গণঃ সর্বাশক্িযোগঃ সম্ভবতীত্যেতপ্যব্দ্যাকপ্িতরূপভেদোপন্যাসে- 

নোক্তমেব। তথা চ শান্্রং 

“অগাণিপাদে! জবনে। গ্রহীত 

পশ্যত্যচক্ষুং সম শৃণোত্যকর্ণঃ।” 

ইত্যকরণস্যাপি বুদ্ষণঃ সর্ধসামথ্যযোগং দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥ 

ন প্রয়োজনবস্বীৎ ॥ ৩২ ॥ 

অন্যথ| গুনশ্চেতনকর্তৃকত্বং গত আক্ষিপতি। ন খলু চেউনঃ পরমায্বেদং 

জগদিগ্ং বিরচয়িতুমহতি। কুতঃ| প্রয়োজনবত্ধাৎ প্রবৃণীনামূ। চেতনো! ছি. 

লোকে বুদ্িপূর্ববকারী পুরুষঃ প্রবর্তমানো! ন মন্দোপক্রামামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমা তব" 
্রয়োজনান্ূপযোগিনীমারভমাণো দৃষ্ট: কিমুত গুরুতরদংরস্তাম। ভবতি চ 
লোক গ্রসিদ্ধান্নবাদিনী শ্রুতিঃ “ন বা অরে সর্বম্য কামায় সর্ধং প্রিয়ং ভবতি। 

আজ্মনস্ত কামার সর্ধং প্রিয়ং ভবতি” ইতি। গুরুতরসংরস্তা চেয়ং প্রবৃত্তি্বহুচ্চা- 

এমন কোনও নিয়ম নাই। অতএব কোনও প্রকার বিশেষ ন! থাকিলেও 

গরতর্ধে সর্ধরশক্তিযোগ অসস্তব হয় না, ইহা পূর্বেই অবিদ্যাকমিত রূগভেদ- 

্বীকারপ্রসঙ্গে বলা হটৈ। এই বিষিয়ে শান্ত্রমঙ্গত প্রমাণও আছে, যথা--. 

“তাহার হস্তপ্ নাই, অথচ তিনি গমন ও গ্রহণ' করিতে পারেন। তাহার 

চ্ষু নাই, কর্ণ ও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও গুনেন। ইত্যাদি অতি ইন্জিয়- 

ৃন্ঘ পরত্রদ্ষের সর্বশক্তিমত্তা দেখা ইয়াছেন ॥ ৩১॥ 

চৈতন্ত ব্রক্ধ জগন্মির্মাণকারী, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপতি 
উদ্ভীবন করা হইতেছে। চেতনপরমায্ম। এই বিশববদ্ধাও নির্মাণ করেন নাই। 

তাহার কারণ এই যে, প্রবৃত্তিমা্জেই প্রয়োজন । লোক মধ্যে দেখ! যায় 

বুদ্ধি পূর্বকারী চেতন পুরুষই কার্ধে প্রবর্ত হইয়া থাকে। যে চেষ্টা নিতান্ত 
অল্প প্রয়োজনের উপযোগী বোধ না করিলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না। 
ওরুতর কার্যোর সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। এতত্বিষয়ে লোকগ্রদিদ্ধ শ্রুতিও 
দেখা যায়। “হে মৈত্রেরি ! মকলের কামনায় এই সকল, প্রিয় নহে। আত্ম- 
কামনাতেই এই সমুদায় প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। উচ্চাবচও নানাগ্রকান জগৎ 
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বচগ্রপঞ্চং জগঘ্িত্বং বিরচয়িউব্যঘূ। যর্দীয়মপি গ্রবৃতিশ্চেতনস্য পরমাযুন 

আত্মপ্রয়োজনোৌপযোগিনী পরিকল্পোত পরিতৃপ্ততং পরমাত্মনঃ শরমাণং বাধ্যেত। 

গ্রয়োজনাভাবে ব| গ্রবৃত্াভাবোধপি দ্যাৎ। অথ চেতনোহপি সন্ উন 

গরাধাণস্তরেণৈধয্রয়োজনং গ্রবর্তম[নো দৃষ্টস্তথ। পরমাক্মাপি গরবর্িযাত 

ইতুচোত, তথ| সতি মর্কাজত্বং পরমাতনঃ শ্ায়মাণং বাধোত। তন্মাদগ্রিটা চেত 

নাং স্থ্টিরিতি ॥ ৩২ ॥ 

*  লৌকবত্ত, লীলাকৈবল্যম ॥ ৩৩ | 
তুশবেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা! লোকে কমাচিদাতৈধণসা রাজ্তে। যা 

মাত্যস্য বা বাতিরিক্তং কিঞ্চিং গ্রয়োজনমনভিদন্ধায় কেবলং লীলারূগা! গর 

তয়ঃ ভ্রীড়াবিহারেযু ভবস্তি। যথা চোচ্ছাসপ্রপ্থামাদয়োখনভিসন্ধায় বাহ 
কিঞিং গ্রয়োজনান্তরং স্বতাবাদেব ভবস্তি, এবমীশ্বরস্যাপানপেক্ষা বিদিং 

প্রপঞ্চের রচন। কর! অল্প প্রবৃত্তির ব| অনচেষ্টার কার্ধয নহে। যদি এইস 

বিষয়ে চেন পরমাত্মার প্রয়োজন আছে বলিম। মনে কর, তাহাহইনে রি 

শ্রাধ্য পরমাম্ার নিত্যতৃত্তির কি উপাঁগ হইবে! এই দিকে আবার বমিতে, 

গ্রয়োজনব্যতীত কোনও কার্য কেছকয়েনা। যদি 6 উপৃত্তাবন্থ বাক্ধিক 

বুদ্ধিদোষ বশত গ্রয়োজন বাতিরেকে কার্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। এ! 

এই দৃষ্ঠান্তে পরমাত্ম।র প্রবৃত্তিকে তাহার সহিত সমান করিতে চাও তা 

হইলে তঁ|ছার সর্বজ্ঞ! শ্রৃতিয় কি উপায় করিবে? এই মকর কারণেই বি 

বাধা যে চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ হওয়! কোনও রূগেই ম্তধার 

হইতেপোরে না! । ৩২ ॥ 
দলৌকবত্ত,” এই তু শনদদ্বায়া পূর্বোক্ত আপত্তি পরিহারের সুচনা কা 

হইগাঁছে। যেমন লোক সমাজে রাজার অথথ! মন্ত্রীর বিন! গ্রযোক্গনে কে? 

মাত্র লীলাধেলার মিমিতই গ্রযুতি হইতে দেখ! ধা, অথবা যেমন সবার গর 

প্রভৃতি বিনাগ্রয়োজনে কিশ্বা বিন! উদ্দেশে স্বভাবতই প্রবৃত্ত হইতে দেখ যা 

তং এশ্বরিক প্রনবতিও উদ্দেশ্ত ব্যতীত ৰা গ্রয়োজন ব্যতিরেকে কেবমা 

দ্বভাববশেই সম্পন হইছে পারে। লীলাতেও ফংকিঞ্িং উল্া য় বটে ছি 
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গ্রয়ো্জনাস্তরং ম্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপ! প্রবৃততির্ভবিষ্যতি। ন হীঙ্বয়সা 

গ্রয়োদগনাস্তরং নিরূপামাণং ন্যার়তঃ পরতিতো| বাঁ সম্ভবতি। ন চ ্ বতাবঃ পর্যানু- 

ঘোক্ত,ং শকাতে | যদাপাল্মাক মিয়ং জগস্থিদ্বধির€না গুরুতরলংরস্ভেবাভাতি তথাপি 
পরমেশ্বরসা জ্ীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতপক্তিস্থাং। দি নাম লোকে লীল!- 
স্পি কিঞ্চিং নুষ্ষং গ্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষেত তথাপি নৈবাত্র কিিৎ প্রয়োজন- 
ুংপ্রেক্ষিতুং শকাযতে, আগুকামশ্রুতেঃ | নাপাগ্রবৃত্বিরমুতগ্রবৃত্ির্ধ।। শ্থ্- 

শরঁতেঃ সর্বজঞশ্রতেশ্চ | ন চেয়ং পরমার্থবিধগ স্থষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনাম- 

গা প্রশ্থাসাদিতে কিছুমাত্র উদ্দেশ্টা বা অভিসন্ধি থাকে না। কোনও বুদ্ধিমান্ 

বাজিই অমুকট। হইবে ব| অমুক হউক এই প্রকার ভাবিয়া শ্বাস গ্রশ্থাস নিক্ষেপ 

করেন না| তাহা ম্বভাববশে আপন! হইতেই নি্পন্ন হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের 
যেকালকর্মসচিৰ মায়া শক্তি আছে সেই মায়! শক্তিই তীহার শ্বতাব। সেই 
হভাবনূলেই সৃষ্টি ক্রিয় হয়। কোনও ব্যক্তিই তাহা বারণ করিয়া রাখিতে 
সমর্থ নহেন। জগৎ স্থ্টিতে পরমাত্বার কোনও উদ্দেশ অথবা অিসন্ধান 
কিবা কিছু মার প্রয়োজনও নাই। শ্রুতি এবং মুক্তি ঘার| ইহার একতরও 
গ্রতিপাঁদন করা যাঁয় না । তাহ! হইলে পরমেশ্বর কেন এই জগৎ স্ট্টি করেন, 
তিনি চুপ করিয়! কেন থাকেন না, ইত্যাদিরপে প্রশ্নও হইতে পারে ন!। কেননা 
কারণ থাকিলে কাঁ্ধ্য অবশ্স্তাবী, শ্বভাবরূপ কারণ আছে বলিয়াই এইরূপ কার্ধয 
হইতেছে। আমরা মনে ভাবি বিশবব্গাণ্ড নির্ধাপ করা বড়ই গুরুতর কাজ, 
কিন্তু তগবানের নিকট ইহা! গুরুতর দুরের কথা লঘুতর, লঘুতয় কেন, একটা 
কান্ত বলিয়া পরিগণিত নহে। তিনি অনস্তশকি, তীহার নিকট ইহা এক- 
মাত লীলা! ভিন্ন আর কিটুই নহে। বদি বা তৌফিক লীলার বিনম্র 
প্রয়োজনের উপলব্ধি করিতে গার কিন্তু ঈশ্বরের জগনির্ঘাগ রূগ লীলায় অন্ু- 
মাও আবহীক সগ্রীমাণ করিতে পারিধে না। যেহেতু তিনি আত্বকাম, 
পরিপূর্ণ, নিত্যতৃণ্তী। তিমি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই অথবা তাহার এই প্রবৃত্তি 
উদ্মাদের তির সভার, ইহ! বয্পনাতেও আনিতে পারিষে না| ॥ যেহেতু 
শুতি বলিতেছেন, তিনি স্কষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্বশক্িমান্। তিনি 
সত জঞানপূর্বাক করেন। তিনি পাগল নথ্ন। কিন্তু ইহাও মনে করিও, 
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বাম ॥৩৩| 

বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথ! হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ | 

পুনশ্চ অগঞ্জযািহেতুহমীশরস্াক্ষিপাতে স্ণামিখননন্যায়েন গ্রতি্া 
স্থাহ্থসা দ্রট়ীকরণায়। নেশরে। জগতঃ কারণমুপপন্যতে, কুতঃ বৈষমানৈ' 

ঘু্াপ্রসন্গাৎ। কাংশ্চিত্যন্তস্থথতাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিদতান্তদখ 

তাজঃ করোতি গশ্বাদীন্, কাংশ্চিম্মধামভাঙ্জো সম্্যার্দীনিতোৰং বিষমাং সি 

নির্মিমাণসোশবর্য পৃথগ জনস্যেব রাগবেযোপপত্রেঃ শ্রুতিস্থৃত্যবধারিতস্বছ, 

াদীনরস্থীববিলোপঃ গ্রসজোত। তথা! খণজনৈরপি জু দিতং ন্বি? 

ত্বমতিক্ররত্বং ছুঃখযোগবিধানাৎ সর্ধপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজোত। তমা 
পা শাপিন্পিপপীপাপাশাপটাশীপিস্ বিটি 

না যে স্থিটা পারমার্থিক অর্থাৎ শ্রুতি যে স্থষ্টি বলিতেছেন তাহা গারমার্ধি 

হটি। অবিষ্তার দ্বারাই নামরূপ বাবহারযোগ্য কল্পন! প্রাদৃকূতি হংযাকে 

হুট বলে। সুতরাং তাহ বাস্তবিক নথে। ব্রস্থায্ গাব প্রতিপন্ন করাই সি 

বাকাপমুদায়ের মভিদন্ধি। ইহ! কখনও বিশ্বৃত হইও ন|॥ ৩৩। 
ঈশ্বর স্থ 8, স্থিতি, গ্রলয়ের হেতু এই বিষয়ে অন্য প্রশ্ন উপস্থিত করা হইতোছ। 

নৌবাহিকের| যেমন খুটা একবার উঠাইয় গুনয়া তাহা মৃত্তিকাতে প্রোথি 

করে, এইরূপ বাযম্বার করাতে খোটা অত্যন্ত শক হয়, সেইরূপ শানু কার্রোও 

বারদ্বার আপত্তি এবং পুনঃ পুনঃ তাহার খণ্ডন দ্বার! প্রতিপা্য বিষয়কে দু 

করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জগতের স্থা্ি, ছিতি, গ্রয়ের কারণ এই বথা যুকিত 

নহে। কেনন! ঈশ্বরকে ন্থি, স্থিতি, ৰা গ্রলয়ের কারণ বলিলে তাহাতে? 

গাতিত্ব দোষ এবং নৈদ্বণ্য দোষ হয়। কেনন|! তিনি দেবভাদ্গকে য্ 

থবী এবং গঞ্ুদিগকে অন্ত ছুঃবী ও মানবমগ্ডসীকে মধ্যাব করায় গ 
অবস্তই বিষমকার্ম করিয়াছেন। এই প্রকার সৃষ্টিবৈধম্য সদর্শনে তা ্ 

মাধারণ গাম্র মানধের স্তায় রাগতেযোদি আছে ইহ! পপষ্ট বুঝ যায়। রিমি 

স্বীকার করিলে রও গুরুতর দোষ হয়। শ্রুতি এবং শ্বতিতে রদ নি 

গ্বতাব কথিত আছে। বিষম স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্থে তাহা কি প্রকারে তব হই: 
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বমানৈর্ঘণা পরসঙ্গােশ্বরঃ কারণমিত্যেবং গ্রাপ্থে জমঃ ॥ বৈষমানৈত্বপো- 
নেখবরসা প্রসজোতে, কম্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ | যদি হি নিয়পেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো 
বিষমাং হৃষ্টিং নির্দিমীতে শাতামেতো দোষৌ বৈষম্যং নৈর্বপ্যঞ্চ। নতু 
নিরপেক্ষগ্ত নির্ধাতৃত্মমন্তি। সাপেক্ষে! হী্থর়ে। বিযমাং স্থষ্টিং নির্শমীতে। 

কিমপেক্ষত ইতি চেত। ধর্ঘাধন্মীবপেক্ষত ইতি ব্দামঃ। অতং শ্জ্যমানগ্রাণি- 

ধশ্াপেক্ষা বিষম! স্থষ্টিরিতি নায়বীশ্বরস্তাপয়াধঃ | ঈ্বরস্ত পর্জন্তবৎ দ্রষ্টব্যঃ । 

যথা! হি পর্জন্ঠে ব্রীহিযবাদিস্থক্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহ্ষিবাদিবৈষম্যে 

তু তত্্বীজগতান্তেবাসাধারপানি সামথ্যানি কারণানি ভবস্তি, এবমীশ্বরো 

দেবমমুষ্যাদিস্ষ্টৌ সাধারণং কারণং ভব্তি। দেবমঃ্যা|দিবৈষম্যে তু তত্তজ্জী- 

বগতান্তেবাসাধারণানি কর্মাণি কারণ|নি: ঘবস্তি। এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষতান 

বৈষম্যনৈর্বণ্যাত্যাং দৃষ্যতি। কথং পুনরবগম্যতে সাপেক্ষ ঈশ্বরে! নীচমধ্- 
এপ এপি শিট শপ শি শসা তত এপি শী পট শিস পাসপীপাপপস পাস পপ পা পপ শাদা, ৪ 

পারে! অধিকন্ত 'দুঃখ বিধান এবং প্র্জা সংহার করাতে ব্রহ্মকে খলগ্রকৃতি 
নিয় মানুষের সহিত তুলনা করিতেও কোনও আপত্তি নাই। সুতরাং উক্ত 
বৈষম্যও'নৈদঘণ্য এই দোষদ্বয়ের পরীহারের নিমিত্তই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর 
এই জগৎ স্থ& করেন নাই। এই পুর্বপক্ষের উত্তর বলিতেছি। ঈশ্বরে এই 
ই দোষের কোনও দৌষই হয় না। কেননা! তিনি সাপেক্ষ । - এবিধ বিষম 

ষ্টি নিমিত্তৰশতই হইয়। থাকে । অতএব ইহা না জানিয়! না শুনিয়! ঈশ্বরের 
গ্রতি দোধারোপ *র| সঙ্গত নহে । যদি কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে বিষম 
সষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্ঠই তাহারউপর প্রদত্ত বৈষম্যাদি দোষ আরোপ 
করা যাইত। কেবল ঈশ্বর ছপ্রিকর্তা নহেন। স্ৃগ্টিগ্রসঙ্গে নিমিত্ান্তরেরও 
কারণত| আছে। ঈশ্বর নিমিত্ান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এইরূপ বিষধস্থ্টি করেন। 
যদি নিমিত্বট| কি প্রশ্ন কর, তবে তহৃত্বরে বলিব, জীবের ধন্মীধর্মই এইনিমিত্ত। 
সজিধ্যমান জীবের যে ধন্ধীধর্দ থাকে সেই ধর্ধাধর্শই স্ঙিবৈষমোর কারণ । 
ইতরাং ঈশ্বরকে এই অন্ত দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না। ঈশ্বর মেঘের 
য় সাগারণ কারণ 'মাএ। মেখ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ 
কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সেই সকলের নুনাধিক্যাদি বৈষমোর 
খগাধারণ কারণ, সেইনপ ঈশ্বরও দৈবিক বা মানবীর সৃষ্টির সাধারণ কারণ। 



৪৩২ বেদান্তদর্শনমূ। | ১ম) পাদ; 

মোত্রমং সংশারং নির্মিমীত ইতি । তথ! ছি দর্শরতি শ্রুভিঃ। এষ হে সাধক 
কারয্নতি তং যমেত্যে! লৌকেত্য উত্নিনীষত এষ উ হেবামাধু কর্ম কারয়তি ৬ 
যমধো নিনীষতে, ইতি। পুণো। বৈ পুণোন কর্মণা তবতি গাপঃ পাপেন ইতি 

চ। ্ৃতিরণি প্রাণিকর্ধাবিশেষাপেক্ষ মেবেহ্থরন্থানুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃতঞচ দর্শতি-- 

যে ষথ! মাং গ্রপদ্থস্তে তাংস্তখৈব ভঙামাহম্, ইত্যেবপ্জাতীয়ক! ॥ ৩৪ 

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নাহনাদিত্বাং ॥ ৩৫ ॥ 

সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীঘ়ম্ ইতি প্রাক স্থ্রেবিভাগা, 

বধারণানান্তি কর্ণ যাপেক্ষ! বিষমা হৃতিঃ স্তাং | হৃষট্যত্রকানং হি শরীরাদ, 
বিভাগাপেক্ষং কর্ম কর্ধাপেক্ষ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রনোত। 

এবং জীবের গুতান্ত্ত কর্ণাই এতাদৃশ বিষমন্থষ্টির অনাধারণ কারণ। নৃতরা 
সাপেক্ষতা আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে নৈষম্যাদি দোষে দুষিত করিতে পার না। 
ঈশ্বর যে কর্ণানসারে স্থষ্টি করেন ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন। শ্রুতি য্থা, “ই 
যাহাকে এক লোক হইতে অন্ত লোকে লইয়! যাইতে ইচ্ছ! করেন তাহার দার 
সৎকর্ম করান। যাঁহাকে এই লোক হইতে অধঃপ|তিত করিতে ইচ্ছ। করেন 

তাহার দ্বারা অসতকর্্ম করান। পুণ্ধ কর্মের দ্বারাই উত্তমত| লাত হয় এবং 
পাঁপকর্ের দ্বারাই অধঃপাত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্ধামুসারে ঈখরে। 
অনুগ্রহভাজন ও কর্ধানুসারে নিগ্রহের পাত্র হয়। যথা! আমাকে যে্ধপে থে 

ভজন। করে আমি তাহাকে সেইরপে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৪॥ 
ছে সৌমা! স্ষ্টির পুর্বে স্াতীয়-বিজাতীয় গ্বগত ভেদশুন্ঠ এক সং ছিন। 

ইত্যাদি শ্রুতিতে স্থির পূর্বে ভ্য়াহিত্য নিশ্চয় থাকায়, সেই সময়ে বিষম 

গ্রযোন্ক কোনও কর্ণই ছিল না। ইহা অব শ্বীকারধয। স্থির পরে পরীর 

বিভাগ হইলে কর্ম হয় এবং কর্ধ্ব হইতে শরীরাদি রিতাগ হয়। এঠ্রা 

অন্টোক্ায় ( ইতরেতরাশ্রয় তাবাটতত্বে সতি তদ্ঘটিতদ্বং ইতরেতরাপ্াং। 

দোষও হয়। অতএব ঈশ্বর বিতাগের পরে ফল দেন তাহাতে আগতি নাই। 
কি্ধ বিতাগের পুর্বে কর্শ না ধাকার অবশ্ঠই সমান ল্ষ্টি হইবেক। তাহান 

হওয়ায় বৈষমাদি দোষ তাদবস্থাই থাকে | এই প্রশ্নের উত্তরে বকবা এই এ 



১ম, পাঁদঃ। ] দ্বিতীযোহধ্যায়ঃ | ৪৩৩ 

অতো বিভাগাদৃদ্ধাং কর্ধমপেক্ষ ঈশ্বরঃ গ্রবর্ততাং নাম, প্রাক তু বিভাগ দ্বৈতিত্রয- 

নিমিত্ত কর্মমগোইভাবাত্টগাবাগ্ধ! স্থষ্টিঃ প্রাপ্পোতীতি চে, নৈষ দৌষঃ, 

অনাদিত্বাৎ সংসারস্ত । ভবেদেষ দৌষোঃমপ্তাদিমানয়ং সংসারঃ স্তাৎ। অনাঁদৌ 
তু ংসারে বীজাঙ্কুরবন্ধেতুহেতুমস্ভাবেন কর্মণঃ সর্গ বৈষমান্ত চ প্রবৃততির্ন বিরুদ্ধাতে। 
কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং প/তি ॥ ৩৫॥ 

উপপগ্ভতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ 

উপপদ্ধতে চ সংসারগ্তানাদিতম। আদিমত্তে হি সংসারস্তাইকম্মাছুডূতে" 

ুক্তানামপি পুনঃ সংসারোভুতি প্রসঙ্গঃ, অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গশ্চ। মুখছুঃখাদি- 
বৈধমান্ত নিনিমিত্তত্বাৎ। ন চেশ্বরো! বৈষমাহেতুরিত্যুক্তম। ন চাবিস্া কেবল! 

বৈষমান্ত কারণং, এককপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনা ক্ষিপ্তকর্মাপেক্ষ। ত্ববিদ্যা 

বৈম্াকরী গাৎ। নচ ক্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি ন চ শরীরমন্তরেণ কর্ণ 

সংসার প্রবাহের অনাদিত্ব বিধায় এই দোষ বা এই প্রকার আপত্তি দেওয়া 

যাইতে পারে ন1। সংসারের যদ্দি আনি থাকিত তাহা হইলে, অবশ্যই উ্ত 

দোষে ছুই হইত। যেহেতু সংসারের আদি নাই, বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি, সেই হেতু 
বীজাঙ্ুরের স্তায় কর্মের সহিত স্ৃষ্টিব্ষম্যের হেতু হেতুমভাব আছে। স্থষ্টিবৈষম্য 
কর্ম নিমিত্ত ইহ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে । পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করেন সংসার 

থে অনাদি তাহ কিসে বুঝ। গেল? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত পুনর্বার 

ইত্রান্তর করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ 

সারের অনাদিত্ব যুক্তিপিদ্ধ এবং শ্রুতি স্ৃতি উভয় প্রসি্ধ। সংসারের 
অনি স্বীকার ন। করিলে আকম্মিক উংপতিমুক্ত জীবের পুনঃ সংসার 
আমন, অক্ৃতাগ্যাগম ও কৃতনাশ এই সকণ অস্নান বদনে স্বীকার করিতে 
হইবে। কারণ ব্যতিরেকে দুঃখ মুখ ইত্যাদি বৈষম্য ও স্বীকার্ধা হইবে। 
উর বৈষমোর কারণ নহেন তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবং গ্রতিপর করি" 

পছি। এককপত! নিবন্ধন কেধল অবিগ্তাও বৈষমোর হেতু নহে। রাগ, 
পম ও মোহরূপ ক্লেশের বাদল! নামক সংস্কার হইতে যে কর্ণ জনে, সেই 
ই অগিষ্ার সচিবতা পপ হইয়া সই বৈষম্য ভাইয়া খাকে। সংসারেধ 

৫৫ 



৪৩৪ বেদাস্তদর্শনমৃ। | ১ম পাঁদঃ। 

সম্ভধতীতীভবেতরাপ্রয়দোষগ্রদঙ্গঃ | অনাদিতে তু বীজান্ুরস্তায়েনোপপত্রেন' 

 কশ্চিদ্বোষে! ভষতি। উপলভাতে চ সংসারস্যানানিস্ং শ্রতিম্ব তোোঃ| শ্রুঠৌ 
তাবং--জ্সনেন জীবেনাত্ব! ইতি সর্প্রমুখে শাঁরীরমাত্বানং জীবপকেন গ্রাণধারণ 
নিষিত্েনাভিলগরনারদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি ৷ আদিমত্বে তু ততঃ গ্রাগগবধারিষ। 

প্রাণ স কথং গ্রাণধারধনিমিত্বেন জীবশবোন সর্গগ্রন্থেইডিলপোত | ন চ ধার- 

সিষ্যতীত্যতোইভিলপোত। অনাগতা্ধি সঙ্ন্ধাদতীত: সন্দান্ধ| ৰ্ীয়ান ভবতি 
আভিনিপন্নত্বাৎ । সুর্ধ্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা| যথা পুর্বমকল্পঘুৎ ইতি চ মন্রব্ণ; পূর্ববর- 

সতাবং দর্শগতি। সবৃতাবপানারিত্বং সংগারস্যোগলতাতে ।-*ন রূপমন্তেহ তথে, 
পলভ্যতে নান্তে! ন ঢাদিন” চ সম্প্রতিষ্ঠা ইঠি। পুরাণে চাতীতানাম নাগতানা? 

কল্পানাং ন পরিমাণমন্তীতি স্থাপিতম্ | ৩৬। 
৮২ পিশিশীশি শী পিপি পিসীশিশশি পাপ তাশিশািডিশিশিশি শিট পিসি পপর পিপি 

আদি স্বীকার পক্ষে বিন কর্মে শরীর হয় না এবং বিনা শরীরে কর্ম হা 

ন| ইত্যাদি রূপ আন্সোন্তারয় 'দোষ হয়। 
কিন্তু অনাদিগক্চে বীজাুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটন| দোষনীয় বলিয়া পরিগণিত 

হইবে না। সংসার যে অনাদি ইহা ক্রতি এবং শতি এই উভযই প্র 
করিতেছে | জতি ধথা)--আমি এই জীবাতরূপে অনুপ্রযেশ করিয়া, এ 

শ্রতিস্থিপ্রক্িয়ায় শরীরস্থিত আয্মাকে প্রাপধায়ণার্ক জীবপৰে অভিযি 
করিয়া” ইহাই দেখইফ়াছেন যে, সংসারের প্রথম একট! নাই । সংসার গনাণি 

ইনার আদি থাকিলে কি রূপে স্থির প্রথমে প্রাণধারণবাঁচক জীবগঞে 

উল্লেখ সঙ্গত হইতে গারে! গ্রাণধারণ করিবেন, এইপ্রকার ভবিষামাণ প্রাণ 

ধারগ লক্ষ্য করিয়া জীবণবের প্রয়োগ করিয়াছেন । এইরূপ বলাও বও 

নহে। যেহেতু ওবিষাৎ স্স্ধাগেক্গা। অতীত মন্বন্ধের বলব! দেখা ঘাম! | 

বিধাতা পুর্বকল্নাহুরূপ চন্তনুর্য্যের সথষ্টি করিলেন। 

এই মনত বরা স্পষ্টই গ্রতীতি হইতেছে যে পুর্বকল্প একটা ছিল। পু 

প্রমাণ যথা,__ 

এই স্থাষ্টতে ইহার রূপ, অন্ত, আদি এবং অবিষ্া উপলরি হা ৭ 

পৌানিকেরাও কীর্তন করিয়াছেন দে, অতীত ও সসনাগত কনের গরিমণ ? 
ইভা হতে গালে না 1৩৬ | 
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সর্বধর্মোপপতেশ্চ ॥ ৩৭ ॥ 

চেতনং বর্গ জগতঃ কারণং প্রকুৃতিশ্চেতান্থিন্বধারিতে বেদার্থে পরৈরুপ- 

ক্ষিতান্ বিলক্ষণত্থাদীন্ পোষান্ পর্যাহার্ষীদাচার্ধাঃ| ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধ- 

গ্রধানং প্রকরণমারিপ্নমাণঃ ন্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি 1--বশ্বা- 

দশবিন্ ব্রঙ্মণি কারণে পারগৃহ্মাণে প্রদর্শিতেন গ্রকারেণ সর্ব কারণধর্ম। উপ- 

গঠ্যন্তে সর্বজ্ঞ সর্বশক্ি মহামায়ঞ্জ তদ্ব্দ্ধ ইতি তন্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমৌগ- 

নিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করতগবৎপুজাপাদকৃতৌ 

দ্বিতীয়স্তাধ্যায়ন্ত গ্রথমঃ পাদঃ। 

চেতন ব্রহ্ষই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদনকাঁরণ, এই নিশ্চিত 

বেদাথের প্রতি এরূপ অর্থ নির্দিষ্ট হইলেও বাদিগণ যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়া- 

ছিলেন, তাহা ভগবান্ নুত্রকার ব্যাম পরিহার করিয়াছেন।. এক্ষণে তিনি 

পরপক্ষনিষেধ প্রধাণগ্রকরণ আরুন্ত করিতে প্রয়াী হইয়া সগক্ষ সংশোধন 
গ্রধান গ্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । যেকারণ চেতন ব্রন্ধকে শ্রগং 

কারণনূপে স্বীকার করিলে তাহাতে প্রদর্শিত সমুদয় কারণধর্দা উপপন্ন হয়, 

সেইজ্তন্ত এই বোনন্তদর্শন সর্বপ্রকার আশঙ্কার অভীত। এ বিষয়ে অনুমাত্রও 
আশগ্ক। ব পুর্ববপক্ষ হইতে পারে না ॥ ৩৭|| 

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের 

বঙ্গনুধাদ মমাপ্ত ॥ 
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রচনানুপপতেশ্চ নানুমানম ॥ ১॥ 

যগ্ঘপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্যৎ নিরূপয়িতুং শান্্ং প্রবৃত্তং ন তর্বগাঞং 

কেবলাভিযুক্তিভি; কঞ্চিং সিধান্ত সাধয়িতুং দুষয়িতুং বা প্রবৃতং, তথাপি বোন, 

বাক্যানি বাাচক্ষাণৈঃ সম্যগদর্শনপ্রতিপক্ষতৃতানি সাঙযানিদর্শনানি নিরাকবণীয 
নীতি তদর্থ; পরঃ পাঁদঃ গ্রবর্ততে। বেদাস্তাথনিরর্ন্ত চ সমা পদর্শনার্ঘগং 
তন্নির্ণয়েন ম্বপক্গস্থাপনং গ্রাথমং কৃত তঞ্জাতাহিতং পরপন্ষগ্রতা।খ্য নাদিতি। 

যষ্ঘপি এই উত্বরমীমাংস বেদাপ্তবাকোর তাৎপর্য]নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, 
য়াছে। তককশান্বাদির স্তায় কেবল যুক্িমূলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইতে অথবা অন্ত কোনও শাস্ত্রের দোষ দরেখাইতে ইচ্ছক নহে, তাপি 

বেদান্তবাক্যাধলীর যথার্থ ব্যাখ্য| নির্ণয় করিতে গেলে ততগ্রতিপাঞ্ণ মম 

গ্রানের শক্রম্বরূপ সাংখ্যাদিশান্ত্ের মত নিরাদ করা প্রদগত আবগ্তক 

হইয়! গড়ে। মনেই জন্যই কক্ষযমাণ শৃত্র আরম কর! হইতেছে। 

তব্ব-জ্ঞানই একমাত্র বেদান্তর্শনের গ্রতিপান্্ ও প্রয়োজন। তাহ ইন্ত 

পূর্বে বোদাস্তার্থ নিরূপণপূর্ববক বাবস্থাপিত হইয়াছে। গরমতথণন ঘর 
তাহার পরিপুষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অতিগ্রায়েই পরমতনিরসনায়ক 
দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ কর! যাইতেছে। এখানে জিন্ঞান্ত হইতে পারে যে। ত 

স্তান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না বলিয়া, তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, অঠএ 

তত্বজ্ঞান নিরূপণ এবং তন্িনপণের অন্য ম্বপক্ষস্থাপন মাত্র এই দুই এ 

করাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া গরাধিত্ষত্বক পরমত খণ্ডন কণা 

প্রয়োজন কি? 

একটুকু বিবেচন] পূর্বক চিন্ত। করিলেই ইছার আবখকত! গনি 
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নু মুমুক্ষ ণাং মোক্ষদাধনত্বেন সমাগর্ণননিরূপণায় স্বপক্ষগ্বাপনমেন কেবলং 
কর্তং যুক্তং কিং পরক্ষনিরাকরণেন পরবিদ্বেষকারণেন। বাঢ়মেবং তথাপি 

মহাজনপরিগৃহীতানি মহাঞ্ডি সাথ দিতন্াণি সমাগদর্শনাঁপদেশেন প্রবৃস্তান্যুপলত্য 

তবেৎ কেধাঞ্চিযদদমতীনামেতান্তপি সমাদ্দমায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা। তথা 

ুক্তিগাদত্বসম্তবেন সর্বজ্ঞতাধিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেথঘ্বিত্যতপ্তদসারভোপপাদনায় 
পরত্যতে। নম, ঈক্ষতেনণশনং [ অৎ ১। পা* ১। হৃ* ৫] কামাচ্চ নানু- 

মানাপেক্ষ। [অৎ ১। পাণ ১। সত ১৮ ] এতেন সর্কে ব্যাখ্যাত। ব্যাখ্যাতাঃ 

[অৎ ১। পা ৪1 সৎ ২৮] ইতি চ পূর্বন্বাপি সাঙ্যাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ 
কিং পুনঃ কৃতকরণেনেতি। তদুচ্যতে। সাঙ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদাস্ত- 

হইবে। সেই সকল মতের অপারত1 দেখানই প্রয়োঙ্গন। সাংখ্াদি শাস্ত্রের 

ও গুরুত্ব আছে। দেখিবামাত আপাত জ্ঞানে বোধ হয়, সাংখ্যাদি শা ও 
ধাধগণ কর্তৃক পরিগৃহীত।| এবং চেই সকল শান্্রও ততজ্ঞান জন্মাইবার 
নিমিত্ত প্রবৃত্ত। অয়জ্ঞানী লোকের মনে সহস! এইরূপ হইতে পারে যে, তত্ব- 
জ্ঞান লাত করিতে হইলে সাংখ্যাদিশান্ত্রই অধ্যেতব্য। 

বিশেষতঃ সর্বজ্ঞ কপিলের কথিত এবং যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্- 
শাস্ত্র প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে গারে। কাজেই মুমুক্ু 
বাক্তিগণের হিতের জন্য সেই সকল শাস্ত্রের অসারত। দেখান ও তংপক্ষে 
যত কর! কর্তৃব্য। 

বলিতে পার যে, সাংখ্যাদিমতের খগ্ুন পূর্বেই করা হইয়াছে। পুন- 
রায় তাহা খগ্ডনের আবশ্যকত| কি? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাদি 
শান্ত নিজ গক্ষস্থাপনার্থ বেদবাক্য উল্লেখপুর্বক গে সফলকে থে স্বমণের 
মহকুল করিয়। লইয়াছেন, তাহা সঙ্কত কাজ করেন নাই। পূর্বে এতা- 
মার বলা হইয়াছে এবং দেখান গিয়াছে। বক্ষ্যমাণ দবিতীয়গাদে তাহাদের 

এবোবাকা নিরগেক্ষত্বতত্ধুক্তি 'আছে, সেই সকল যুক্তি খন করা 
 হইবে। পূর্বে তাঁহাদের যুক্তি প্রাধানযরূপে খর্ডিত হয় নাই। এই পাদে 
আহাই প্রদর্শিত হইবে। এতপ্মধ্যে সাংখাচার্ধোরা এইকপ মনে কয়েন যে, 
শন ঘটাদি মুখ পদাথে মৃত্তিকাকগের অথ থাকায় মৃত্তিক! জাতি 
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ষাকাপুদাহতা স্বপক্ষানুগুধোনৈর মোজয়ন্তে। ব্যাচচ্ষতে, তেযাং যদ্ধাথানং 

তথ্ধাধ্যানাভাসং ন সমাগ্্যাধ্যানমিত্যেতাৎ পূর্ব কৃত্মূ, ইছ তু বাকানির 

পেক্ষঃ স্বতসতদযুক্তি গ্রতিবেধঃ কিয়ত ইত্যে বিশেষ; । তত্র সাহা মন্তয 

যথা ঘটগরাবাদয়ে! ভেদ! মৃদাত্মতগাহ্বীয়মান। মূদাত্মুকসামান্যপুর্বক! লোককে 

ষ্ং। তথা সর্ধ এব বাহাধ্যাত্তিক! ভেদা; ন্বখছঃখমোহাত্মতযা্বীযমানা 

সুথহুখমোছাম্মকস।মান্পূর্বকা ভবিতুমহত্তি। যত্তৎ সুথগ্রঁথমোগায়ক' 
সামান্যং তৎ ব্রি৫িপং গ্রধানং মু্বদচেতনং চেতনপ্য পুরুষগ্তার্থং সাধঘ়িতুং রব 

হভাবভেদেনৈব নিচিত্রেণ বিকারায্মনা প্রধর্তত উতি। তথ! পররমাণাদিভিরণি 

লিঙ্গেস্তদের গ্রধানমন্ুমিমতে | তত্র বদামঃ) যদি দৃষ্াস্তবলেনৈবৈতনিবূপাতে 
নব সপ্ত কিনি 

সেই সকলের কারণ, তেমনি যাহ কিছু বাহিক ও অতান্তরীন পদার্থ দু হ, 

তৎ সমন্তই সখ ছুঃখ মৌহীবেশে অন্বিত গাকায় সুখহ্ঃখমোহাত্মক কোনও 

একক্জাতি ত সমস্তের কারণ। সেই মুখছ্ঃখমোহাত্মক সামান্ত গা 

ভিত এবং মৃত্তিকাবং অচেতন। চেতন এবং চেষ্ঠলপুরুষের আবক 

সম্পাদনা তাহ! স্বনিষ্ট বিচিত্ স্বতীৰ গ্রতাবে বিষিধাঁকার বিকারে পরিনমিঃ 

হইয়া থাকে। পরিমাণ গ্রভৃতি বোধক হেতুর ধারাও তাহার থনুমান কা 

যাইতে পারে। 

এই মতের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, সাংখ্াচার্যা কেবলমাজ দা 

বল অবলম্বন করিয়া এই প্রকারে জগংকারণ নিরূপণে প্রয়াী হইয়াছেন 

কিত্ব তিনি চেতন কর্তৃক অনধিটিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্ট গুরদা 

নির্বাক নিকার রচন1 করিতে দেখেন নাই। গৃ€, অট্রালিক| শয্যা, আম? 

এবং জীস্াতৃমি প্রভৃতি ধাহা কিছু নুখথঃৎপ্রাণ্তি পরিহারযোগয বে 

তৎ আবংই কোনও বুদ্ধিমান পিল্পী সবার! বিরচিত হইতে দেখ! যান, (ক 

গাষানাদি অচেতন কর্তৃক সেই নকল রচিত হইতে দেখ! যায় ন1। লোগো" 

নাঁদি অচেতন পদার্থ ঘখন চেতনের প্রেরণাবান্ঠীত অল্প মাত্রও বিশিষ্ট রন 

করিতে পারে না, খন গচেতনগ্রধান কি প্রকারে এই পৃথিবাি রো 

এগ বরমফনভোগ্য নানান, বাহ ও জধ্যান্মিক শরীরা, গা 
ফলাতি অগাধারণ রূপে বিন্যন্ত ও রচনাপারিপাটাযুক নান! কর্ণ রা 
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নাচেতনং লোকে চেতনানধিষিতং স্তন কিবিছ্িশিষ্টগুরুযার্ণনির্বর্ভনসমর্ধান্ 
বিকারান বিরচয়ৎ দৃষ্টম। গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারতৃম্যাদয়ে! হি লোকে 

রজ্তাবপ্তিঃ শিল্পিভির্থাকালং দ্খ্ঃপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্া! রচিতা দৃশ্যস্তে, 

তথেদং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্মফভোগযোগাং বাসৃমাধ্যাখ্মিকঞ্চ শরীয়া, 

দিনানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিষ্ঠাসমনেক কর্মফলানুতবাধিঠানং দৃশামানং : 

পর্ঞানপ্তিঃ সন্ভাবিততমৈঃ শিল্লিভি্নসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সং কখমচেতনং 

প্রধানং রয়ে লোই্ট্রপাষাণাদিতঘৃইত্বাৎ। মুদাদিঘপি কুস্তকারাদ্যধিঠিতেষু 
বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশাতে, তত্ব প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিি তগ্সঙ:। 

নচ মূনাছুপাদানম্বরূপবাপাশ্রয়েশৈৰ ধর্শেণ মুলকারণমবধারণীয়ং ন বাহৃকুস্ত- 

কারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞিৎ নিয়ামকমন্তি। ন চৈবং সতি কিঞ্িদ্বিরুধ্যতে 

্ত্যুত শ্রতিরনুগুহতে চেতনকা রণত্বসমর্পণাৎ। অতোরচনামুপপত্শ্চে হেতে- 

 নচেতনং জগংকারণমন্্মাতব্যং ভবতি। অন্বয়াদ্যমূপপত্রেশ্চেতি ₹-শবেন 

করিবার উপযুক্ত আশ্রয় বুদ্ধিমান শিল্পীরও হূর্কোধ্য-কল্লনাতীত এই অন্কুৎ 
জগৎ রটনা করিবে ? 

এই বিষয়ে এইমাত্র দেখ! যার যে, মৃত্বিকদি দ্ধা কুস্তকারাদি কর্তৃ্ধ অধি' 

চিত হইয়া বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদৃষ্টান্তে প্রধানেরও ফোনও এক 
চেন অধিষ্ঠাতা আছে এইরূপ অনুমান হইতে পায়ে। এমন কোনও 
নিয়ম নাই যে, যেই নিয়মমূলে, মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদানম্বরূপের অতি- 
রিক্ত ধর্ম একট| খ্বীকাঁয করিতে হইবে । এবং কুন্তকারাদির ভ্ঞায় অবিষ্ঠা- 
তাকে পরিহার করা যাইতে পারে। অচেতনমাত্রেই চেনাধিষ্টিত এইরূপ 
ইইলে কিছুমাত্র দোষ হয়না, প্রত্যুত চেতন-কারণ ' সমর্পন করায় ক্ষতির 
আমুকুলোই প্রমাণ হয়। অতএব, অচেতনজনক পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা 

উপগন্নন! হওয়ায় অচেতনপ্রধানই জগৎ ফারণ, এইরূপ অন্ুমাণ করা ফাইতে 
গারেনা। পরচনাহুগপন্তেশ্* অই, চ, শক দ্বারা সাংাশাসোজ অযাদি 
হেতুর অমিষ্ধতা প্রমানিত হইয়াছে । বাছাভাত্তরীন যেকিছু হিকার সমস্তই 
ইছংধমোহাত্মক, সমস্ত বিকারে সুখ দুঃখাদি় অহয় আছে, শুই প্রতিজ্ঞা 
ঘা হইগা পড়ে। যে হেতু লুখ, দুঃখ, মো প্রসৃতি অন্তরস্থ বলিযাই অনুত্ৃত 
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হেতোরসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহাধ্যাত্বিকানাং ভেদানাং নুখদুঃখ. 

মোহাত্বকতয়াহ্ঘয উপপদযতে, সুধাদীনামন্তরত্বপ্রতীতেঃ শবযাদীনাঞকাই, 
দ্পত্বগ্রতীতেন্ত্লিমিন্ততবগ্রতীতেশ্চ | শর্ধান্ঘবিশেষেপি চ ভাদনাবিশেষাং 

ন্ুখাদিবিশেযোপলন্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মৃলাঙ্কুর।দীনাং সংসর্, 

পূর্বকত্বং 1 বাহ্াধাত্সিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংগর্পূর্বকতম 
মিমানদা সন্ত্রজন্তমসামপি সংসর্গপূর্ধবকত গ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ | কার্য, 

কারণভাবস্ত প্রেক্ষাপূর্বনির্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দুষ্ট ইতি ন কার্ধকারগভাবাং 

বাহাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্বক তং শক্যং কল্পযিতুম্॥ ১॥ 

প্রবৃত্েষ্চ ॥ ২ ॥ 

আস্তাং ভাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধার্থা য| গ্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাং গয্টি 

সত্বরজন্তমদামঙ্গ।ঙ্গি ভাব্রপাপত্তিবিশিষ্টক।ধযাসা[ভিমুখ প্রবৃত্তিত| সাপি নাটেতন 
পাপী টিশীর্শা 

হয় এবং শব্ধাদি পদার্থ বাহ্িক বলিয়াই প্রতীতি হয়। একই শব, একই 
পর্ণ, একইরূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্যানবমারে কাহারও কোন বিষয় ছু, 
কাছারওব! কোনও বিষয়ে সখ হইস্র! থাকে । যাহারা পরিমিত অর্থাং গরিং 

চ্ছি্ন পরিমান অস্থুরানিবিকারের সংসর্গপূর্বক উৎপত্তি দেখিয়। পরিমিত 

ছেতুর দ্বার! বাঁহিক ও অধ্যাত্মিকবিকারের সংসরগপূর্বকত্ব অহুমান করেন, 
উহাদের মতে সবরজন্তমোগুণের ও সংগগপূর্বকত্ব গ্রসক্তি হইবে। কারণ 
উক্তগুণত্রয়েরও পরিমিত ধর্ম আছে। বুষ্ধিপর্বক রচিত যান, আগন, 
শধ্া!, গ্রভৃতিতে : কাধ্যকারণভাব দেখা যায়। এই জন্ত কার্যাকারণ্র 

গ্রহণ পূর্বাক বাহিক $ আধ্যাত্মিক ভেদের অচেতনপুর্বকত্ব অনুমান কা 
যাইতে পারেন! ॥ ১। 

রচল! করার কথাত নুদুরপরাহত, রচনাসিদ্ির জন্ত যে গ্রবৃতি, পথ 
পর্যন্ত ও নিয়পেক্ষগাবে অচেঙনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশিষ্ট বিস্াযেো 

নাম রচনা! এষং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের নাম গ্রবৃতি| নির টাদশে 
প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবন্থার বিনাপ। সত্ব) রজ ও তম এই ও 
য়ে পরস্পর জঙ্গাণি ভাব আছে। কোনও দিশেষ কাঁধ গত £ওযা চে" 
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গ্রধানন্ত স্বতন্্ন্টোপগদাতে মুদাদিঘদর্শনাৎ রথদিযু চ। ন হি মৃদাদয়ে! 

রথাদয়ো বা স্বয়মচেতন।ঃ সম্তশ্চেতনৈঃ  কুলালাদিভিরশ্বানিভির্বাইনধিষিতা 

বিশিষটকার্ম্যাভিমুখ প্রবৃত্তয়ো দৃশাস্তে। দৃষটাচচাদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্তান্থপ- 

পত্তেরপি হেতোনাচেতনং জগৎকারণমন্তুমাতন্যং ভবতি। সত্যমেতৎ, 

নকেবলস্য চেতনপ্ত প্রনুত্বিৃ্টেতি, তথাপি, চেতনসংযুক্তস্ত রথাদেরচেতনস্ত 

গরতিদর্া। ন' ত্বচেতনসংযুকতস্ত চেতন গ্রবৃতিদৃষ্টি। কিং পুনরত্ 

কত যশ্মিনপ্রবৃততিদৃ্টি তন্ত মেতি, উত যংগংযুকস্ত দৃষ্টা তন্তৈৰ সেতি। নম 

স্ব দৃশ্ঠতে গ্ররৃতিভ্তপ্তৈব সেতি ঘুক্তম্। উভয়োঃ প্রতাক্ষত্বাং। ন তু প্রবৃত্থা! 

শরমত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষ: | প্রবৃত্ত শ্রয়দেহাদিসংযুকঠ্ৈব 

তুচেতনগ্ত সন্তাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলগ্ষণাং জীবদ্দেহস্ত দৃষ্টমিতি। 

অতএব চ গ্রত্যক্ষে দেহে সত চৈ ত্ান্ত রশনাং অসি চাদর্শনাৎ, দেহঠ্ৈব 
পপ শশী ম্স্পা শী শি শি লি 

ধিটিত অচেতনগ্রধানের পক্ষে একান্ত অসন্তব। কেননা, মৃত্তিকা ও রথাদি 

অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা বায় নাই। মৃত্তিকাই বল, আর রথাদিই 
বল, কুস্তকারের বা রথবাহকের আশ্রয় ব্যতীত আপনা আপনি কেহ কখন 

ন্বিকা বা রথকে বিশিষ্টকার্ধ্য প্রবর্ত হইতে দেখেন নাই। দৃষ্টান্তোপবিস্টাম 

দা অনৃশ্টের অবগতি হয় সত্য, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! 

বাঃনা। যেহেতু অনুমাৰ-্উৎপাদক দৃষ্টান্ত/ভাব, সেইহেতু অচেতনের প্রবৃত্তি 

অন্গুমেঃ়। যেহেতু£অচেতনের বিশি কাধ প্রবুতির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু 
'অঠেতন। জগৎ কারণের অন্নমানও দুর্ঘট। যদিও কেবল চেতনের প্রবৃতি 

'দেখা যায়না) তথাপি, চেতনসংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়! 

কিন্তু অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি আদৌ দেখা যায় না। 
যদি কেহ এপ প্রশ্ন করেন যে, যেই আধারে (পাত্রে) প্রবৃত্তি দেখ যায় 

রর আধারেরই প্রবৃত্তি, না, যাহার সংযোগমন্থন্ধাধীন আধারবিশেষ প্রবৃত্ত হয় 

£খর গরৃত্তি? কাহার গ্রবৃত্তি বলিবে? এবং কাহার গ্রবৃত্তি বলাই বা যুকতি- 
জি? এতছত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই আধারে প্রবৃত্তির দর্শন হয়, তাহারই 
তত এবং এইরপ সিদ্ধান্তই যুক্তি স্গত। 

চেছু এইন্ধপ বলিল উভয়েরই গতা্গতা সংরক্ষিত হয়। শুদ্ধ চেতন 
৫৩ 



৪৪২ বেদান্তদর্শনম্। | ২য়ঃসপাদঃ। 

টৈতগ্ঘমপীতি লোকামতিকা; গ্রতিপন্না; | তথ্মাদচেতনস্তৈব প্রবৃত্তিরিভি। 

তদভিঘী়তে | নব্মো। যম্মিমচেতনে প্বৃততিদৃণ্ততে ন ৩৪ সেতি, তনতিউু 

তষ্ঠৈব সাঁ। সাপি চেতনাভ্তপতীতি ব্ূমঃ। তঙ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাব|ং। 

যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়পি দাহগ্রকাশাদিল ক্ষণ বিক্রিয়াহম্ূপলভ্যমানাপি 

কেবলে জলনে জলনাদেব তবতি তৎসংযোগে দর্শনা তদ্ধিয়োগে চাদশনাং 

তথ্ং। লোকাম়তিকানামপি চেতন এব দেহোহচেতনানাং রথাপীনাং গ্রবর্ধীকে 

ষ্ট ই্যবিগ্রতিযিদ্ধং চেতন প্রবর্তকন্মূ। নন্থু তব দেহাদিসংযুক্তস্তাপযায়ণে 

বিজ্ঞানগ্রূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্যান্থপপত্তেরন্গগর্ প্রবর্তকত্বমিতি চে 

ন, আযস্থান্তবদ্রপাদিবচ্চ প্রবুত্তিরহিতন্ত।পি গ্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ। যথাহযস্াস্্রে 

মণিঃ স্বয়ং গ্রবৃত্তিরহিতোহপ্যয়ম। প্রবর্তকো! ভবতি, যথা চ রূপাদয়ো ব্ধযাঃ 

০৮২৮ শি 
পেস 

পিস ও শা 

১ পা
পী 

শা 

প্রবৃত্তির আশ্রয় হইলেও তাতা রথাপির গ্ঠায প্রত্যক্ষ হয় না। আরও ভাঁঝা| 

দেখা উচিত, প্রবৃতিযুক্ত দেহেই চৈতন্তের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। 

মৃততপরীরে কখনও চৈতন্ের সঞ্চার হইতে দেখা যায় না। অতএব ছিব 

হইল যে, কেবল অচেতন রথাদি জীবন্দেছ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। মেই জয় 

্রনৃততিযুদ্ত দেহের জ্ঞানে টৈতন্ঠভাবের জ্ঞান হয়| তত্থ্যাতিরেকে চৈ 

অস্তিত্ব অনুভূত হয়না । ছুঃখের বিষয়, এই প্রকার মোহবিজ্ত্তিত ত্রান 

্রণষ্টবুন্ধি নাপ্তিকেরা দেহেরই চৈতন্ত স্বীকার করে। এই সকল যুক্তিতে 

ইহাই স্থির হয় এবং এই গ্রাকারই বুঝা যায় খে, অঠেতনই প্রবৃত্ত হয়, এবং নি 

বচ্ছিন্ন চেতনের প্রবৃত্তি হয়না । সাংখ্যাচর্যদের এই প্রকার মত থণ্না। 

সুত্ন কর! হইল যে, “অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখাযায়, সে প্রবৃত্তি অচেতনের না 

এমন কখ! আমর! বলিনা, সে প্রবৃত্তি তাহারই, কিন্ত এই প্রবৃত্তি চেতন ছে 

হয চেতনকে প্রবৃত্তির কারণ বলিবার হেত এই যে, চৈতনত থাকিণে 

প্রবৃত্তি হয় এবং চৈতগ্ত না থাকিপে প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্যই এই কথা বধ? 

করিতে বাধ্য যে, কাষ্ঠের আশ্রনস ব্যতীত দাদি আগ্নেয় বিকার অনুভূত হানা। 

তবে, ইছাও স্বীকাঁধ্য যে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আগের বিকারও দেখ 

ঘাস না অনি সংযোগেই কাষে দাহা্দি বিকার দুষ্ট হইয়া থাকে, ওযা! 

টেনের গণ নিদ্ধ হইনেছে। নাস্টিকশিরোমণি ার্বাক। গণ? 



২যঃ, পাদঃ। ] দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 88৩ 

সং গ্রবৃত্তিরহিতা৷ অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্তক! ভবস্তি, এবং গ্রবৃত্তিবহিতোহপীশ্বরঃ 

সর্বগতঃ সর্বাতব। সর্বন্তঃ সর্ববশক্তিশ্চ সন্ সর্বং প্রবর্তয়েদিতাপপন্নম। একত্াৎ 

্রবর্ত্যা ভাবে প্রবর্তকত্বান্থুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অধিদ্থা গ্রত্যুপন্থাপিতনামরূপম. 

ঘাবেশবশেনামকত প্রতুযক্তাং। তন্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্বজ্ঞকারণত্বে ন ত্বচেত- 

নকারণত্বে ॥ ২ ॥ 

পয়োহম্কুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩॥ 
আদেতৎ। যথ| ক্ষীরমচেতনং ম্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধধ্নে প্রনর্তুতে, 

যথ| চ জলমচেত্তনং স্বভাবেনৈর লোকোপকারায় স্তন্দতে, এবং প্রধানমপ্য- 

চেতনং স্বভাবেনৈব পুরুমার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্াত ইতি। নৈতং সাধূচাতে। 

নার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও চেতন দেহের 

কারণতা আছে। ম্ৃতরাং চেতনের কারণত। সর্ববাদীসম্মত সিষ্বান্ত | যদি বল 

আয়| দেহাদিতে সংযুক্ক সত্য, কিন্তু তাহার নিজের কোনও প্রবৃত্তি নাই। এবং 
মেই জন্তই তাহার প্রবর্তকতাও নাই | এই প্রশ্নের উত্তর এইযে, আযস্থান্ত 
মনির ও রূগাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবর্তক সিদ্ধি কর! যায় অয়- 
্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্িরহিত অথচ সে প্রবর্তক। রূপাদিবিষয়ের প্রবৃত্তি না 
থাকিলেও তাহারা চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের প্রবর্তক হইয়া থাকে। সর্বগত, সর্বাত্ম, 
রন, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সমুদায় জগতের প্রবর্তক তাহা! প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দারা 
ইটাকরগে উপপন্ন করা ইইল। একমাত্র আত্মাই আছেন, অন্ত কোনও কিছু 
নাই, নুতরাং প্রবর্ভা না থাকায় গ্রবর্তকতার উপপত্তি হইতে পারে না। এই 
প্রকার কল্পন। করাও অনুচিত। কেননা, অবিদ্ভযকরিত নামরূপাক্মিক। 
মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্তোর অভাব হইতে পারে না। সেই জন্তই বলি 
কে কারণ বলিলেই প্রবৃত্তির সপ্তব হয়। অচেতন কারণ বিলে তাহা 
অগ্তব হয়| ২ 

ক অচেতন হইলেও স্বস্ভাববশতঃই বংসমুখে ক্ষরিত হয়, জল অচেতন হই. 
পি স্বভাববশতঃ লোকহিতার্থই পতিত হয়) ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক 
যান স্বতাবধশতঃ পুরুষার্থপাধনের জন্য মহত্তত্বাদিবূপে পরিণত 
৭ শাখাচাধাগণের এতাদৃশী উক্চি ও সমীচীনা নহে। যেহেতু ্রদর্পিত 



8৪8 বেদন্তদর্শনমূ। | ২য়?) গা, 
বতস্ততাপি গযোছুনোশ্টে তনাধিগিভয়োরেব এবৃভতিরিত্যমিমীমহে | উন 
বাদি প্রসিদ্ধে রথাদাবচেতনে কেবলে গ্রাবৃত্যুদর্শনাৎ। শান্্$--যোইপই 
তিষঠত্যোহস্তরো৷ যোইপোহন্তরে। যম॥তি, এতন্ত বাৎক্ষরন্ত প্রশামনে রসি 
প্রাচ্যোইনা নাঃ শ্বন্ন্ত, ইত্যেবঞ্জাতী়্কং সমন্তস্ত লোকপরিষ্গানন্ে 
শবরাধিঠিততাং শ্রাবয্তি। তশ্মাং মাধাপক্ষনিক্ষিপ্তাৎ পয়োদুবদিতানন্থা। 
চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ গ্নেহেনেচ্ছয়া গরণঃ প্রবর্তকত্বোপপঞ্ডেঃ, বংসচোষণেন পয 
আক্্যামানত্বাং। ন চাষুনোহপাতান্তমনপেক্ষা নিয়ভৃম্যানঘগেক্ষতবাৎ ইনন্। 
চেতনাপেক্ষবং তু নর্বত্রোপদর্শিতম্। উপদহহারদর্শনাক্েতি চেসন ক্ষীরণদি [২১। 
মু, ২৪ ] ইত্যন্ত্র তু বাহ্নিমিত্তনিরপেক্ষমণি স্বাশং কার্য ভনতীত্যে অনা 
নিশি শাস্্দৃষ্টা পুনঃ মর্বব্ৈবেশবরাপেক্ষহমপদামানং ন পরাণুগ্ঠতে। ৩। 
শসা পপ সপ াপসসিপ ০ পিক ৩০ শী শি পদ শশী স্পা পিপিপি ৪টি শী 

স্থল্ঘয়ে আমরা চেতনার অধিষ্ঠটান আছে ইহা অশ্থমান করিয়। লইনে পারি। 
অনুমাণের হেতু এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন রথাদিব গর 

দেখা যায়না। অতএব প্রদর্শিত স্থলদ্থয়েও চেতনের অধিষঠান থাঁকা অন্ন 
কর! যাইতে পারে। এতদ্বিয়ক শ্রুতিও পণ্ডিতের! পাঠ করিয়। থাকেন। "দি 

জল হইতে ভিন্ন ও জলে অবস্থান করেন, যিনি জল মধ্যে গ্রবিষ্ঠ হই জনকে 

শাসন করেন, হে গার্ি! এই অক্ষরের শামনাদীনে থাকিয়াই পুর্ধামী_ 
নদী বহমান] হইতেছে। ইত্যাদিরূণ শাস্ত্র লেকপরিষ্পননের ঈশ্বর গর 

জ্যত। দেখাইয়াছেন। অতএব জলীয় উদাহরণটাও সাধামধোই পারাি। 

হইয়! গেল। ছুগ্ধ অচেতন হইলেও চেতন ধেনুর ইচ্ছায় এবং বংদের এ 

মমতা প্রযুক্ত দুগ্ধের ক্ষুরণ হইয়। থাকে । সুতরাং ছুঃখের সহিত বলিতে 

তেছে যে, এই দৃ্ান্তটাও গাংখ্য পক্ষ মমর্থক হইল ন|। 
বসের চোষণে ধের দুগ্ধ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেও দুগ্ধ প্রবর্তন দি হই 

পারে। সেইরূপ জলের প্রবর্ধনেও নিয়ভূমি প্রনৃতির মগ! দেখাথ। 

সৃতরাং জলও নিতান্ত নিরপেক্ষ নছে। অভএর সিদ্ধ হইল যে পৃতিমাঃ 

চেতনসাপেক্ষ। ঝয়াধ্যায়ের “ম গাদের ২৪ শস্ৃত্রে যে বিনা বাহিক টি 
স্বাশয়নিষ্ট কার্য হওয়ার কথ| বল| হইয়াছে তাহা লৌকিক জান অন্যান 

বাস্তবিক পক্ষে দরদ মমুদায কার্যই ঈখর সাপেক্ষ ॥ ৩। 
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ব্তিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ 

সাঙ্ঘানাং জয়ে। গুণাঃ সামোনানভিষ্ঠমানাঃ গ্রধানমূ। ন তু তথ্থতিরে- 

কেণ গ্রধান্ত প্রবর্তকং নিবর্ভকং বা কিঞ্দ্বাহমপেক্ষামবন্থিতমন্তি | * পুরুষস্ত" 
দামীনে। ন গ্রবর্তকো ন নিবর্তক ইতি । অতৌইনপেক্ষং গ্রধানম্, অনপেক্ষ- 

বঙ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহ্দাগ্ঠাকারেণ পুরিণমতে, কদাচিন্ন গরিণমত ইত্যে- 

তদযুক্তম। ঈশরগ্ত তু সর্বজ্ঞবাৎ সর্দশক্তিমন্তাং মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত প্রবৃত্ী 

নবিরধ্েতে॥ ৪ ॥ 

অগ্যাত্রাভাবাচ্চ ন তৃশাদিবৎ ॥ ৫ ॥ 

স্তাদেতখ। যথা! তৃণপল্লবোদকাদিনিমিত্তীন্তরণিরপেক্ষং. শ্বভাবাদেন 

গীরাদ্যাকারেণ পরিধমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্ঠাকারেণ পরিপংশ্যত 

সত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থ| গ্রধানবাদী সাংখ্যাচার্যা কপিল মহ্র্ষির মতে 

গুদত্রয় ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। তাঠাকে কার্ধে প্রবৃত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে 

এমনও কিছু নাই। পুরুষ থাকিলেও তিনি উদাসীন, নিক্রিয়, সেইহেতু পুকষকে 

বর্ধক বা! নিবর্তক কিছুই শ্বীকার কর! যায় না। স্থৃতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে যে, প্রধানের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। কিন্তু তিনি প্রবত্ত হন। যদি 
এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে কখন মহত্বত্বাদিতাবে পরিণত হইয়! থাকেন 

এবং কখনও বা হন, না, এইরূপ বল! আন্তায়। কিন্তু বেছীন্তবাদীর পক্ষে 

এতার্ৃশী প্রতি বা! অগ্রবৃত্তি অগ্ঠায় হয় না। যেহেতু ঈশ্বর সর্বজ, সর্বশক্তি ও 
মায়াসহ ॥ ৪ 

সাংখ্যবাদী পুনরায় আপনি উহ্বাগিত করিতেছেন ষে, ভূণ, পল্পব, জল এই 
কল যেমন নিমিত্তান্তর ব্যতিরেকেই আপন! আপনি ছুগ্ধার্দি আকারে পরিণত 

হইয়া যার, গেইরূপ গ্রধানও আপন স্থতাববশতই মহত্ত্বাধিরপে পরিণত, 

হইয়া থাকেন। তাহাতে অন্ঠের কোনও সাহাধ্যের আবগ্তকত। নাই । নিমিত্- 

খবরের অপেক্ষ। দেখা যায় না বলিয়াই এসকল ুগ্ধঞজনক বস্ত নিদিত্তাস্তর- 
নিরপেক্ষ। যদি ইহাদের সঞ্ককারী কারণ কোনও একটা কিছু দেখা যাইত, 
তাহ! হইলে, আমরাও সেই সেই নিমিত্তের এবং প্রধানীর অনুসরণ করিম তৃণাি 
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ইতি। কথং নিমিত্তীত্তরনিরপেক্ষং তৃণাদীতি গমাতে, নিমিস্তান্তরামুপলন্তাং। 

ধদি হি কিঞিনিমিত্বাস্তরমুপ্লন্ধে মহি তত] যথাকামং তেন তেন নিমিত্তেন তথা, 

ছাপাদয় ক্গীরং সম্পাদয়েমহি, নত সম্পাদয়ামহে। তক্মাৎ যথ| স্বাভাবিক 

ণাদেঃ পরিণামস্তথ। প্রধানস্তাপি স্তাদিতি | আত্রোচ্যতে। ভবেৎ তৃণািবং 

প্রধানগ্ত শ্বাভাবিকঃ পরিণামে! যদি তূণাদেরপি স্বান্তাবিকঃ পরিণামোহত্য. 

পগমেত ন ত্বতাপগম্যতে নিমিতান্তরোপলকেঃ | কথং নিমিত্।স্তরোপ, 

লব্বিরন্ত্রাভীবাৎ। ধেন্বৈব হ্থাপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি ন গ্রশ্ীণমনডুহাযাণ- 

যুক্তংবা। যদি হিনির্নিমিত্তমেতৎ স্তাদ্ধেন্শরীরসন্বন্ধাদন্ততাপি তৃণাদি ক্ষীরী, 

ভবেৎ। ন চ যথাকামং মনুধৈনশক্যং সম্পাদযিতুমিত্যেতাবতা নির্নিমন্ত 

ভধ্তি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্চং মাহুষপন্পাপ্তং কিঞিনৈবসম্পাগ্তম্। মনা 

অপি চ শরুবস্তোৰ স্বোচিতেনোপায়েন তৃণাছ্যপাদায় ক্ষীরং সম্পাদিত 
পপ শেপ শীহাপীিশি এ পিতা শীত পিসী 

দ্বারা দুগ্ধ প্রন্তত করিতে সক্ষম হুইতে পারিতাম। যেহেতু আমরা অগ্ঠাগিং 

তাহ! করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেই জন্তই স্বীকার করি যে তৃখাদির তাদ্" 

পরিণাম স্বা।বিক। তদৃষ্টান্তে বলিতে পারি যে প্রধানের পরিনামও স্বাত 

বিক। 
সাংখ্যাগর্যগণের এই প্রশ্নে মামর| ইহাই বলিতে চাই যে, যদি তৃণাদির 

দ্বতঃপরিপাম গ্রমানিত হয়, তাহ! হইলে তদৃষ্ান্তে গ্রধানেরও পরিণতি বত 

হয় এই কথা স্বীকার করিতে পারি। 

আমর! দেখিতে পাই তৃগাদির পরিণতিও নিমিতীন্তরসাপেক্ষ। গাতী 

গ্রভৃতিই তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহ! পরিণত হইয়া দুগ্ধাদি হয়, কিন্তু মা 

ঘাস ( খড়) থাইলে তাহ! ছয়না। অতএব বলিতে হইবে যে, ভূগাদির পরিগঠি 

হইতে ্ধাদির উৎপত্তিরও একট! নিমিত্ত আছে। ধেন্ু কর্তৃক ভক্ষিত হইণেই 

তৃণাদি দৃগ্ধপরিণাম গ্রাণ্ত হয়। বুষাদি কর্তৃক ওক্ষিত হইলে দুগ্ধ হয়না। যি 

নির্দিষ্ট নিমিত্তের অপেক্ষা না! থাকিত তাহ] হইলে, তৃণাদি অবগাই ধেনুশরীর 

সম্ন্ধ ব্যতীত আন্ত শমীরেও দৃগ্ধ্ূপে পরিণত হইতে দেখা! যাইত। মাঁহ্য মা 

ইচ্ছায় ছুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারেন। বলিয়া দুগ্ধ উৎপাদনের গ্রতি নাঃখের 

কোনও নিমিত্ত নাই এইরূপ বলাও অসঙ্গত। এমন অনেক কার্ধায মাছে গাধ 
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গভৃতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রহৃতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি। ততশ্চ, প্রভৃতং 

ারং লভন্তে । তম্মান্ন তৃণাদিবৎ স্বাভাখিকঃ প্রধানস্ত পরিণামঃ ॥ ৫ ॥ 

অভ্যপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬॥ 

স্বাভাবিকী প্রধানত প্রবৃত্তির্ন ভবতীতি স্থাপিতমূ। অথাপি নাম ভবতঃ 

্বামন্রুণ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেৰ প্রধানন্ত প্রবৃত্তিমভাপগচ্ছেম তথাপি 

দযোইমুষজোতৈব | কুতঃ। অর্থাভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভানৰিকী প্রধানস্ত 

বৃত্তি, ন কিঞিদন্তারপেক্ষতেতা6]তে, ততো যখৈব সহকারি কিঞ্চিমাপেক্ষতে 

গবং প্রয়োজনমপি কিঞিন্াপেক্ষিধ্াত ইত্যতঃ প্রধানং পুরুষস্তার্থং সাধমিতুং 

পর্তত ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ব্রয়াৎ সহ কার্যে কেবলং 

পেক্ষতে ন প্রয়োজনমপীতি, তথা প্রধান প্রবৃত্েঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং 

ন্ষসম্প।দ্ঘ এবং এমন কাধ্যও অনেক আছে যাহা দৈবসম্পাস্ভ। মানুষও 

টগযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়। দুধ উৎপাদন করিতে পারে। মান্থষেরা যথেষ্ট 

্ পাইবার অভলাষে গাতীকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস থাওয়াইয়া থাকে এবং 

ঠাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হয়। এই জন্তই বলিতেছি তৃণাদির পরিণাম প্রধানের শ্বতঃ- 
রিণামের দৃষ্টান্তসমকক্ষ নহে ॥ ৫॥ 

গ্রধানের স্বতঃগ্রবৃত্ত 'অসি্ধ, ইহ! স্থিরীকূত হইলেও বাদীর শ্রদ্ধাজাড্যে 
সথবা বিশ্বাসা(ধিক্যের অনুরোধে আমরা অগত্যা তাহা অঙ্গীকার করিলাম। 

ইহা স্বীকার করিলেও দোষের পরিহার হয় না। তাহাতেও প্রয়োজনাভাব 
এষ থাকিয়াই যায়। প্রধান যপ্দি আপন! আপনি প্রবৃত্ত হয়, অন্ত কাহারও 
ঈপেক্ষা রাখেনা, তাহা ,হইলেও মানিতে হইবে যে. গ্রধান যেমন সহকারী 
চারণের অপেক্ষা করেনা, তেমনি কোনওরূপ গ্রয়োজনেরও প্রতীক্ষ। করে না। 
টার গ্রবৃত্তি নিশ্রয়োজনেই হয়। কিন্তু নিশ্রয়োজনে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে, 
খাবেত্তার «প্রধান পুকষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহততত্বাদিরূপে পরিণত 

8” ইত্য।দি প্রতিজ। মিথা। হই যায়। সাংখ্যবিৎ যাঁদ এই কথ] বলেন যে, 
ধান সঠকারী অপেক্ষা করেন। সত্য কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহ! 
ই গাহাকে বিচারপূর্বক গ্রয়োগন দেখাইতে হইবেক। প্রধানের কোন্ 
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ভোগে বা ্াদপবর্ে! বা উভম্ং বেতি। ভোগশ্চেৎ কীদৃশোইনাধেয়াতি, 

শয়ন্য ভোগে ভবেদনির্োক্ষ প্রসঙ্গ | অপবর্গশ্চেং গ্রাগপি প্রবৃত্তে রপবর্গসা 

গিদ্তবাং প্রবৃত্েরনর্থিক। ন্তাৎ শব্ধাদানুপলন্বি গরসঙ্গশ্চ। উ্য়ার্থতাভ্যুপগ্নমেইগি 

ভোজব্যানাং প্রধানমীন্বাণামানস্তাদনির্ক্ষপ্রদ্গ এব। ন চোংম্কানিবক্তধ 
প্রনুত্বিং। নহি প্রধানস্তাচেতনন্তোত্কাং সম্তবতি। ন ৮ পুরুষ নির্শনগ্ত। 

দৃক্শক্তিসর্গণক্িবৈধর্ধাভয়াচ্চেৎ প্রবৃত্তি তহি' সর্গপজানুচ্ছেদ বত দূরৃশ্ান 

চ্ছেদোৎ সংসারানুচ্ছেদাদীনির্থোক্ষ প্রসপ্গ এব | তম্মাৎ গ্রধানম্ত পুকার্থ 

্রবৃত্তিরিত্যেতদযুক্তম্ ॥ ৬। 
নু এ 

প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয় ৭ ভোগ সাঁধিতে কি অপবর্গ স!ধিতে অথবা! ভোগ 

" এবং ক্মপবর্গ উভয় সাধিতে প্রধানের প্রবৃত্তি হয়? যদি বল পুরুষকে ভোগ 

করানই প্রধানের প্রয়োজন, তাহা হইলেই অপবর্গের আশা ছাড়িয়া দাও। 

বিশেষতঃ পুরুষের ভোগ ইহাই সিদ্ধ হয়না । পুরুম নিগুন, নিষ্কিয়, তাহাতে 

কোন ও রূপ অতিশয় সম্ভব হয় না, কাধেই পুরুষের তোগ অসিদ্ধ। বদি 
বল অপব্রই প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহ! প্রবৃত্তির পর্বেই ছিল, স্ৃতরাং 

প্রধানের গ্রবৃত্তির সার্থক থাকে না। অধিকস্ত অপবর্গ প্রয়োজন এরি 

হইলে বঙ্ধজনক শ্ববাি অনুতব হইবে কেন? ভোগাপৰর্গ উভয়েবই প্রয়োজন 

হ্বীকাঁর করিলে, মুক্তির কণ! মুখেও আনিও না। কেনন|, ভোক্তবা প্রাকৃতিক 
পদার্থের শেষ নাই | মুতরাং কোনও সময়েই মুক্তি হইতে পারে না। দাত 

ওক নিবৃত্তিই প্রয়োঞ্জন এরূপ বলাও সঙ্গর্তনহে। কেন না, গ্রধান জঃ 

তাহার আবার ওংনুকা কি? ইচ্ছা বিশেষের নামই.ত ওংনুকা। শুৃতবাং 

জড়ের পক্ষে তাহ! কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? পুরুষ নির্মল, সুতরাং গুঝ" 

ফের ওস্থক্য নিবারণও অসস্ভব। স্য্টি না হইলে পুরুষের দৃকৃশক্তি এব 
প্রধানের সৃটিপক্ি বার্থ হয়, সেইজন্যই যদি বল, গ্রধান উক্ত উভাশজির 

গর্থকাদম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত হা, তাহা হইলে, ইহাও বলা উচিত যে, হৃটিশকি 
তায় দূক্শজির অনুচ্ছেন্ঠত। হেতু সংস'রের নিত্যত অক্ষত ও মুক্তি কটা 

মিথা!। অ্চএব গ্রপানের পুরুধার্থগনৃত্তি এই বথা যুক্তিসহ নহে ।১1 
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পুরুষাশ্াবদিতি চেৎ তথ[পি ॥ ৭ ॥ 
সতাদেতৎ। যথা কশ্চিৎ পুরুষে দৃকৃশক্তিসম্পরঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনং 

গগুরপরং পুরুষং প্রবৃতিশক্তিমম্পরং দৃকৃশক্িবিহীনমন্ধমনিষ্ য় গ্রবর্ততি, যথ|.বাই- 
স্বাস্তোহশ। শ্বয়ম গ্রবর্তমনোইপ্যয়ঃ প্রবপ্তগৃতি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তর়িষা- 

তাতি ছৃষ্টনতপ্ত্যয়েন পুনঃ গ্রভাবস্থানম্। অত্োচ্যতে। তথাপি 
টনঘ দোবানিক্মোরে ।হন্তি। অভ্যপেতহানং তাবদ্দোষ আপততি প্রধানন্ 

ধত্গ্ত প্রবৃশাভ্যুপগমাত্ পুরুষস্ত চ গ্রবর্তকত্ানভাপগমাৎ। কথধ্োোদ।- 

সীনঃ পুরুষ: প্রধানং গ্রবর্তয়েৎ। পন্থুরূপি হান্ধং পুরুষং বাগাদিতিঃ গ্রব- 

তি, নৈবং পুক্যগ্ত কশ্চিৎ প্রবর্তনব্যাপারোহস্তি। নিক্ষিঘনত্বাৎ নিপ্ুণ- 

তু । নাপ্যয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্তয়েৎ, সন্নিধিনিত্যত্েন প্রবৃত্তি 
০৮ সপপ্পাশাীশীশীশীনশিশীশিটি পপ শশী 227 শা শ্রী সীল 

ন্ট পন্থ।সপুবিক পুনরায় সাংখ্যাচার্া আপত্তি দর্শাইতেছেন যে, এক 

ব্য দূকৃশাক্রমম্পন্ন কিন্তু প্রবাতিশঞ্িবিঠীন। অন্য এক পুরুষ পরবৃত্ি- 

ভিন্ন এবং দৃকৃশর্তিবিহীন। প্রথমোক্ত পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পুরুষের 

ন্ধে আরোহণপুর্বক ধিতীয় পুরুষকে প্রবর্তিত করে, কিন! চুম্বক পাষাণ 

এমন স্বযং অপ্রবর্তমান থাকিয়। লৌহকে প্রবর্তিত করে, সেইরূপ পুরুষও 
প্রধানকে প্রবর্তিত করিবে । এইরূপ বলা যাইতে পারেনা কেন? ইহার্' 

ত্যুন্তর এই যে সে পক্ষেও দৌব থাকে । দো এই যে প্রধানের স্বতন্্তা ব| 
হীন এরবৃত্তি অগীকার করিতে হয়, অগচ পুরুষের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করিবে 

পা! অবশ্যই ইহা সাংখ্যা চার্যের পক্ষে দোষনীয় সন্দেহ নাই। কেননা তাহাতে 

তানি হইতেছে । বিবেচন। করিয়া দেখা উচিত"যে, উদাসীন পুরুষ; 

বে প্রধানকে প্রেরণ করিবে? পন্থুর বাক্ শক্তি আছে তন্বারা সে অন্ধকে 

রণ করিতে পারে। কিন্তু পুরুষের এমন কোনও ব্যাপার নাই ধার! 
* প্রধানকে কার্যে প্রবর্তিত করিতে পারেন, পুরুষ নিগুণ ও নিক্রিয়।, 

গু চুবকের স্ান্ কেবলমাত্র সন্গিধান বলে প্রধানকে প্রবর্তিত করেন, এইবপ 

শও যুক্তি সঙ্গত নহে। তাহার সন্ধান নিত্য, চিরকালই সমান, তানুসারে 
শানেনও গনৃত্তি নিতা ও নদাকাল মান থাকা উচিত। দেখাযায়চম্বকের 

৫৭ 
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নিত্তপ্রলঙ্গাং । আআক্ষান্তস্ত। ত্বনিত্যঃ সঙ্গিধিরপ্তি। শ্ববাপারঃ সমিদি 

পরিমার্জনাদাপেক্ষ। টাস্থাস্তীতগ্পন্তাসঃ পুরুষাশ্মবদিতি। [তথা প্রধান], 

চৈতগ্তাৎ পুরুষন্ত চৌদাসীন্তাৎ তৃতীয়ত ৮ তয়ৌঃ মন্ম্ধ়িতুরভাবাৎ সাদ 
পত্ভিঃ। যোগ্যতানিমিত্ে মন্বন্ধে যোগ্যাহচ্ছেদাদনির্দোক্ষপ্রদগঃ। পূর্নবানে 

গার্থাতাবে! বিকল্পয়িতবা; | পরমাত্মনস্ত স্বন্বপব/পা শ্রয়মৌদাসীন্তং মায়াব্যগ! মা 

প্রবর্তক তবমিত্যস্তয তিশয়ঃ ॥৭। 

অঙ্গিত্বানুপপভেশ্চ ॥ ৮॥ 

ইতন্চ ন প্রধানন্ত গ্রবৃত্তিরবকন্পতে। যন্ধি সত্রজন্তমম মন্তো স্তপ্ুণ গ্রধানজ, 

বমুৎশজ্য পাম্যেন স্বপমাত্রেণাবস্থানং সা. প্রধানাবস্থ1, তশ্তামবস্থ[য়ামনপেকষ- 

সন্লিধান অনিত্য। বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জন ও খাহুম্থাপনাদ অপেক্ষা 

করে, ইত্যাদি কারণে পুরুষ ও চুদ্ধক উভয়ই অযোগ্না দৃষ্টান্ত। আৰঃ 

বিঝেচন! কর! উচিত, গ্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন, সুতরাং এহদৃতয়ের । 

সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। সম্বস্ধঘটক কোনও অতিরিক্ক তৃতীয় পদার্থ সংখ 

চার্ঘের৷ স্বীকার করেন নাই। যোগ্যতাই এইকূপ ঘটায়, একথ| বলিতে গে 

খ্রোগ্যতার অনুচ্ছেদবশততঃ মোক্ষের আশা আদৌ করাই যাইতে গারো 

পূর্বের ন্যায় এখানেও গ্রয়োজনাভাবাদি তাবৎ দোষই তাদবস্থ্য থাকিয়া যাঃ 

নুতরাং বেদাস্তসিদধান্তই অঙ্ু্ন এবং তাহাই গ্রহনীয়। এই বিধয়ে দো 

কেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, গরমাতম। স্বরূপত উদামীন, বা অগ্রব্ 

হইলেও দায়ার প্রভাবে তিনি গ্রব্ঠক হইয়া থাকেন। সাংখামতের 

সতত বিরুদ্ধ, কি বেদান্ত মতে কল্িতে অকল্পিতে কিছুমাত দিনা 

হর না ॥ ৭ ॥ 

গ্রধানের যে অন্ত নিরপেক্ষ গরবৃততি হইতে গারেনা, তদ্ধিয়ে হেদঃ 

শন কর] হইতেছে। 

সব, রজঃ, তমঃ, এই গুধত্র্নের গরম্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবত্যাগ করিয়া মন ও 

স্বরূপ মাত্রায় অবস্থান হইলেই দাংখ্যাচার্চের| তাহাকে প্রধান বনি নি 

করেন'। এঙদৃশ অবস্থায় কিছুমাত্রের অপেক্ষা না কারা সতধাদি গা 

রগ 



২য়?) পাদঃ। | [ধতায়োইধ্যযঃ | ৪৫১ 

সববপাণাং স্বর্ধগপ্রণাশভয়াৎ পরম্পরং প্রত্যঙ্গািভা বান্থপপত্তে: | বাস্থাস্থ চ কন্ত- 

রিং গ্ষোস্রিতুরভাৰাদ গুণবৈষমা নিমিত্ত মহদাহ্যৎপাদো নন্তাৎ ॥ ৮ ॥ 

অন্যথান্ুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাঁৎ ॥ ৯ ॥ 

শথাপি স্যাদন্থা বয়মন্ুমিমীমহে ঘথ। নায়মনন্তরে! দোষ; 'গ্রসজ্যেত। ন হান- 

গক্ষস্ভাবাঃ কুটস্থাশ্চাম্মাভিগুণা অভ্াপগমান্তে প্রমাণাভাবাৎ। কারধযাবশেন তু 

গুণানাং স্বভাবোইভ্যপগম্যতে | যথ! যথ! কার্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথ! তখৈ- 

ত্েষাং স্বভাবোহভ্াপগন্তব্যঃ। চলং গুণবৃত্তমিতি চাস্তাত্যুপমঃ | তম্মাং 

সামা বন্থায়ামপি বৈষম্যোপগমযোগা। এব গুণ! অবতিষ্ঠন্ত ইতি। এবমপি প্রধানস্ত 

প্রধান ভাবের উপপত্তি হয়না, অঙ্গাঙ্গিভাব দূর ন হইলে সাম্যাবস্থা হইতে 

গারেনা। সুতরাং অঙ্গাঙ্গিভাব অনুপপন্ন ও অস্বীকার্যয। এদিকে, চিরকাল 

্রধানাবস্থা থাকাও সাংখ্যাচার্ধ্যদিগের অভিপ্রেত নহে। সাম্যাবস্থার বিচ্ছিন্ন 

ন| হইলেত সৃষ্টি হইতে পারেনা? অপর পক্ষে গুণের সাম্যাবস্থা বিনাশ করে 

ঝতাহার ক্ষোত জন্মাইতে পারে, এমন কোনও অতিরিক্ত বন্ত সাংখ্যাচার্ঘ/ 

স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহা স্বীকার না করিলে গুণবৈষম্যযূলক 
মহতত্বাদির উৎপত্তি কোনওরূপে সম্তন্পর হইতে পারে না ॥৮॥ 

মাংখ্যবেত্তার। যদি বলেন, আমরা অন্ত প্রকারে অনুমান করিতে পারিব, 

যাহাতে প্রদত্ত দোষ ব্রিসীমাও ম্পর্শ করিতে পারিবেনা। গুণনকল অনপেক্ষ- 

স্বভাব ও বৃটস্ক ইহা! প্রমাণঝতিরেকে আমরা স্বীকার কাররনা। সন্তান 
গুণের স্বভাব কার্ধ্যানুষায়ী ইহাই আমাদের স্বীকার্যা। যেকপ স্বভাবে কার্যোৎ 

গতি স্গত বলিয়া! বিবেচিত হইবে, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাবই স্বীকার করিতে 

হবে | গুণসকল চলম্বভাব, কৃটস্থ নহে ইহাও অবস্থয স্বীকারকরি। ন্ুতরাং 
ম্যাবস্থায়ও গুণসকলের টৈধৈময প্রাপ্তি হইতে পারে। সাংখ্যাচার্যের এইরূপ 

শগত্তিতে পূর্বস্থত্রোক্ত অক্গিত্বান্পপত্তি দোষ পরিহার হইতে পারে) সতা, 
 তমহীয় প্রধানের জ্ঞানণক্তি, না থাকায় পূর্বোক্ত রচনার অন্গুপপত্তি গ্রতৃতি 
বি যেমন তেমনই থাকিয়া যার। কার্ধযান্ুরোধে জ্ঞানশক্তির কল্পনা অথব! 

দাগ করিণে লাংখ্যাচার্ঘোর গ্রাতিদন্দিতা পরিস্তা।গ কর উচিত । এবং ইহাও 



৪৫২ বেদান্তদর্শনমূ। [ ২) গাদ। 

জশক্ষিবিয়োগান্রচনান্থণগত্তা দয়; পূর্বোক্ত দোষাগ্জদবস্থা এব। জ্ঞশক্তিমপি তু 
মিমানঃ গ্রতিবাদিত্বান্নিবর্জতে। চেতনমেকমনেক প্রগঞ্চস্ত জগত উপাঁদানমিতি ই 

বাদগ্রসঙ্গং বৈষম্যোপগমধোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিতাভাবাটর 

বৈষম্যং ভজেরন্, ভঙ্ম।ন! ব। নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্বদৈব বৈষমাং ভান 
ইতি গ্রসজগাত এবায়মনস্তরোহপি দোষ; ॥ ৯॥ | 

বিপ্রতিষেধ।চ্চামমণ্তীম ॥ ১০ ॥ 

গরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাঙ্যানামভাপ 1মঃক্কচিং সপ্ডেক্িয়াণাগুকামণি 

কচিদেকাদশ। তথা কচিন্মহতস্তন্মাত্রসমূপদিণন্তি কচিদতঙ্কারাৎ। ও 

কচিৎ ত্রীণান্থঃফরপানি বর্ণযন্তি কচিদেকসিতি। প্রসিদ্ধ এব তু এতে, 

কারণবাদিন্ত। বিরোধপদগ্বর্তিনা চ স্মৃতা | তক্াদগাসমঞ্জসং সাঙ্খযানাং দন, 

মিতি। অত্রাহ নযৌপনিষদানামপ্যমমপ্তসমেল দণুনং, তগ্যতাপ কণেঙান্তত 
শাসিিপপাপপসপাল্পাপাপাসপ্পাগ পলাশ পা ২ শশাশীিটি পপ শা পপ 

তাহার স্বীকার্ধয মধ্যে পরিগণিত হইবে যে, কোনও এক চেভনই এই জং 

গ্রগঞ্জের উপাদান! সাংখ্যাচার্্য তাহ স্বীকার করিলেই প্রসগত তার 

্মবাদ স্বীকার করা হইল। গুণসকল সামাকালেও বৈষম্য যোগাতগা 

থাকে, এইরূপ বলিলেও নিমিত্ত বাতিরেকে গুণমকলের স।ম্যাবস্থা বিচ হইতে 

গারেন] বলিয়! বিষম হওয়ার কথা মুখেও গানিতে পারিবেন না। 

কারণ ব্যতিরেকেই বৈষম্য হয়, এইবপ বলিণে সর্বাদ। ব্যৈমা।গ্তি কেন 

করা হইবে ন1? 
অতএব তাহাও অনন্তরোজ অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুপপতিদোমমধোই গ 

গণিত হইৰে॥ ৯॥ 

সাংখ্যাচার্ধাগণের পদার্থথলি পরম্পর বিরুদ্ধ। কোনও আচারের ঘ 

ইন্জিয় সাতটা, কোনও আচার্ধেঃর মতে ইন্দ্রিয় একদাখটী, কেহ বলেন মহ 

হইতে ততন্বাত্রার উৎপত্তি হয়, কেহ বলেন তন্মাত্ার স্্টি অহ্কার হইতে হা! 

কোনও গ্রন্থকার বলেন অন্তঃকরণ তিনটি, আবার কোনও গ্রন্থকার বদ 

অন্তঃকরণ মাত্র একটাই, তিনটা নহে। এইদপে পদার্থ বিভাগ দা 

সাংখ্যাচার্মাগণের পরম্পর মতনৈকা দৃট হয় এতছিনও দরকারি 

] 



২য়?) পাঁদঃ।]' দ্বিতীয়োহধ্য।য়; | 8৫৩ 

রভাবানভ্যুপগমাৎ | একং হি ব্রঙ্গ মর্ধান্মক? সর্বস্ত গ্রগঞ্চন্ত কারণমভুযপগচ্ছতা" 

মেকগ্রৈবাত্মনো বিশেষৌ তপাতাপকৌ ন জাত্যন্তঃভূতাবিত্যত্যুপগন্তবাং স্তাৎ। 
যদ্দি চেতো তপ্য তাঁপকাবেকস্তাতআবনো বিশেষো স্তাতাং স তাভ্যাং তপ্য তাপকাত্যাং 

ননিমুচোত। ইতি তাগোপশান্তয়ে সমাগর্শনমুপদিশৎ শান্ত্রমনর্থকং স্তাং | 

ন হৌফ্ণাগ্রকাশধর্মমকন্ত প্রদীপস্য তদবন্থসোব তাঁভ্যাং নির্দোক্ষ উপপদ্যাতে। 

ধোহপি জলবীচিতরগফেনা হ্যগন্যাসম্তত্রাপি জলাত্বন একশ বীচ্যাদয়ো 

বিশেষ। আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এবেতি সমানে! জলাত্মনে! বীচ্যা- 

দিভিরনিশ্ধোক্ষঃ। প্রসিদ্বশ্টায়ং তপ্যতাপকয়োর্জাতান্তরভাবো লোকে। 

তথ। হি--মর্থা চার্থশচান্তোন্থতিয্ো লক্ষোতে | যগ্ঘর্থিনঃ স্বতোহন্টোইর্থে। ন 

তা যন্তার্থিনো যদ্বিষয়মর্থিতং স তন্তার্থো নিতাসিদ্ধ এবেতি তস্ত তদ্দিষয়- 

শ্রতি ও স্মৃতির সহিত সাংখামতের নিরোধ ত ম্পটই প্রতীতি হয়। ইতাদি 

সপ বিরোধদর্শন দ্বারা! সাংখ্যমতের কোনও সামগ্রস্ত নাই ইহাই বুঝাযায়। 
আরও বুঝ! যায় যে, সাংখ্যদর্শনের কোনও প্রামান্ত নাই এবং সাংখ্যদর্শনের মত 

গ্রনাণ নহে ইহা মোহবিক্সন্তিত। 
এই ক্ষেত্রে হয়ত সাংখ্যাচার্যাগণ বলিবেন যে, তোমার বেদান্তদর্শনও অস- 

মগ্্রঘ। বেদীন্তদর্ণনে তপ্য তাঁপকের গ্রভেদ দেখা যায় না। অতএব বুঝিতে 

হইবে যে, একমাত্র ব্রন্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার্ধা, অন্ত সমস্তই মিথা1। ব্রহ্ধ সর্ধবাত্মক 

এবং সর্ব প্রপঞ্চের কারণ | যাহারা ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন এবং ব্রক্ষকেই 
নর্কোপাদান বলেন, তাহাদের মতে তপ্য ও তাঁপক পরস্পর পৃথক নহে। ইহা! 

আত্মার এক গ্রকাঁর অবস্থাবিশেষ। তপ্য-তাপক আত্মার অবস্থাবিশেষ 

হইলে কোনও কালেই আত্ম! এই দুই অবস্থা বিশেষ হইতে মুক্তি পাইবার 

আশ! করিতে পারেন না । সুতরাং বেদাস্তদর্শনও উন্নত প্রলীপবৎ হইয়া 

পড়িল। কেননা বেদান্ত ত্রিভাগোম[লন উদ্দেশই সম্যক জ্ঞানের উপদেশ 

করিয়াছেন। তাহা কন্সিন্ কালেও হইবার সম্ভব নাই। যদি তাহাই হয় তবে 
প্রদীপ থাক! সত্তেও শীততা এবং অন্ধকার অনুভূত ন| হইবে কেন? কিন্ত 
বাস্তধিক তাহ! হয়না। বৈরোস্তিকেরা যে, জল, বীচি, তরঙ্গও ফেন প্রভৃতির 

ন্ত দেখাইয়া মশ্যাহতি লাভের আশা করেন তাহ দুবাশাতিন্ন কিছুই নহে। 
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মর্ধিত্ং ন স্তাং। যথা প্রকাশ।ঘুনঃ গ্রদীপন্ত প্রকাশাখো।হর্ঘো নিতাপিদ্ধ এবেতি ন 

তশ্ত তদ্িধনমর্ধিত্বং ভবতি। অগ্রাণ্তে হথেহর্থিনোইধিতবং স্তাদিতি। তগাথস্তা. 

পার্থ ন ন্ভাং। যদি শত স্ার্থতচেৰ স্তাৎ। ন চৈতদস্তি। সম্বন্ধিশনৌ 

হোতে-্অর্থ চার্শ্চেতি। দ্বয়োন্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধ; স্তাদৈকস্যৈৰ | তন্মাছি 

ন্নাবেতীবধধীর্ধিনৌ, তথাইনর্থানর্ধিনাবপি। অর্থিনোহনুকৃলোর্থঃ প্রতিক, 

ইনর্থস্তাত্যামেকঃ পর্ধায়েগোভাভ্যাং স, বধ্যতে। তত্রার্থগ্ালীয়ন্তাৎ ভুয়া 

ন্থগ্তোভাবপার্থানথাবনর্থ এবেতি তাপকঃ স উচাতে। তগ্যন্ত পুরুষে! ঘ এক! 

পর্ধযাফেণোভাভ্যা! স্ধধ্ত ইতি। তয়োম্তপ্যতাপকয়োরেকাত্মভয়াং মোক্ষা্ 

পপত্তিঃ | জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংঘোগছেতৃপরিহারাৎ শ্তাদপি কদাচিন্মোক্ষোগ- 

পতিরিতি। অঞোচ্যতে | নৈকতাদেৰ তপ্যতাপকভাবান্থপপত্তেঃ। ভবেদ্যে 

বীচি, তরঙ্গ, ফেন এই সকল জলেরই বিশেষ সত্য ; কিন্তু তাহারও আবির্ভার 

তিরোভাৰ বা উৎপতি, বিনাশ আছে। এতদ্রপেই ইহার! নিত্য | এই সকল বীচি 

তরঙ্গাধি আবিভূত্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই বিনাশ পায়, তংপরক্ষণে পুনরাবিভূ 

হয়, এবদ্বিধরপে তাহা অপরিহার্য স্বুতরাং নিতা। জল যেমন লছরী প্রি 

ধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন! । যাবৎ জল তাঁবংই এই সকল। তং 

আত্মাও তপ্যতাঁপকল্ধূপ বিশেষ হইতে মুক্তিলাত করিতে গারেনা | যাবৎ আত্ম 

তাং তপ্য তাপক। ইহাই জলবীচিতরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে গ্রতিণাদিত হইতে গারে। 

তপাও তাপক এতদুয় মধ্ো যে বিভন্ুতা। আছে তাহ! সার্ধজনীন গ্রসিদ্ধ। 

টান স্ব়পে অর্থ ও জর্থ দেখান যাইতে পারে। অর্থও অর্থ অত্যন্ত শি 

কদাপি এক বা অভি নছে। দুষ্টাপ্তবাহলোর প্রগোজন নাই। অর্থ 

অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, 'ভাঁঠ। হইলে অর্থ অর্থীর অর্থনার বিষয় হইত না। 

দ্রূপসন্নিবিষ্ট ধাকায় তাহ! নিত্যমিদ্ধ, অর্থাং তাহা অগ্রাপ্য নছে। সুতরাং 

তদ্ধিয়ক একট! গ্রার্থৰ! ছুটতে পারেনা। গ্রকাশ নামক অর্থ গ্রকাগা 

তক দীপের স্বরূপসানবিঃ । তাহ! তাহার অগ্রাপ্য নছে। প্রাপ্ত হইয়াছে 

বলিয়াই গ্ভাহ তাহার নিত্যসিত্ধ। দেই জন্যই দীপ কথনও প্রকাশ বিষ? 

প্রান করেন!) হাঁ গাওয়া ঘায় নাই তাহার জন্তই লোক লালাগিত থাকে। 

অর্থ ও থা এক হইলে, অর্থ অর্থী উভয়ই অসিষ্জ কয়। যাঁহ! কাময়িতনা গা 
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দৌষে। যদ্যেকায্মতায়াং শুপাতাপকাবন্যোইন্ঠপ্য বিষগব্ষয়িতাবং প্রতিপদ্ো- 
রাডাং ন হেতদন্ত্েকত্বাদেব। ন হগিরেকঃ সন আয়ানং দহতি 
গ্রকাশমতি বা সতাপ্যোষ্চ প্রকাশাদিধর্শভেদে পরিণানিত্বে চ কিমু কৃটস্থে 
ব্র্ঈণোকন্সিন তপ্যতাপকতাবঃ সম্ভবেখ। ক পুনরদ়€ু তপ্যতাপকভাৰঃ 

স্যাদিতি। উঠাতে । কিং ন পগ্তদি কর্মভৃতে! জীবদ্দেহস্তপ্যস্তীপকঃ 

সধিতেতি। নম তণ্তিনণম ছুঃখং সা চেতয়িতুনণচেতনস্য দেহস্য। যদি হি 

দেহদৈর তণ্তিঃ ভ্তাং সা দেহনাশে শ্বয়মেব নশ্তভীতি তন্নাশায় সাধনং 

নৈষিষঠবাং স্আাদিতি। উচ্যতে। দেহাভাবে হি কেবলন্ত চেতনগ্ত তণ্তির্ন দৃষ্টা। 
নট ত্বয়াপি তণ্িনাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবগপ্তেষ)তে, নাপি দেহচেহনয়োঃ 

অর্থপদবাঢা । যে কামনা করে তাহাকে অধা বলা যায়। স্থৃতরাং একাধারে 
অর্থী ও অর্থ এতদুভযস্থিতি হইতে পারেন! অপিচ অর্থ ও জা এই দুইটী শবই 
সঘ্ধবাচী। সঙগন্ধ মাই দ্বিঠ। ছুইটী বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত একটী সমস্ধ 
হয় না। এই নিয়মবলেও অর্থ অর্থা অত্যন্ত বিতিশ্ন। অর্থ ও অর্ধা যেমন পরস্পর 
অতরন্ত বিভিন্ন মেইরূপ অনর্থও অনর্থা অত্যন্ত বিভিন্ন। যাহ! অর্থীর সহায়ক 
ডাহাই অর্থ এবং যাহা অ্থাঁর বিরোধী তাহাই অনর্থ। পর্যায়ক্রমে এতছ্ভয়ের 
সাহতই একের সম্বন্ধ হইতে দেখ। বা। তন্মধে) মনর্থই অধিক। অর্ধ অর । এই 
উন্ঠই অর্থানর্থ উততয়ই বিবেকীর নিকট অনর্থ বণিয়! পরিগণিত হইয়| থাকে। 
ওতদ্তয় মধে) অনর্থই তাপক। পুরুষ তপায। তিনি পর্যায়ক্রমে উভয়ের সহিত 
শন ইন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, তপ্য ও তাপক এক হইলে, যে 
ঙগ্য সেই তাপক। তপ্যতাপকের অভিনব হেতু মোক্ষ পদাধ মিথাপদার্থ 
মে অভিহিত হইবে। কিন্তু যী তপ্য তাপক এতভয়ের মধ্যে পরম্পর 
খতন স্থাপন কর! যায়, আহা হইলে নিশ্চই কোনও না! কোনও কালে, 
কোনও না কোনও গ্রকারে মোক্ষ লাভের আশাকর! যানন। 

বুদ্ধি তপ্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ ্বদ্ানিভাৰ সন্বদধ, 
তদৃশ মদ্ধের হেতু অবিবেক | অবিবেকের পরিহার হইলেই বিষেকোৎপান্তি 
খর, বিবেকোৎপত্তি হইলেই নিতামুক্ত আমার মোক্ষ হুইণ। সাংখ্যাচাধ্যগণের 
এং দমন জন! কল্পনার গ্রতা্তর দেওয়৷ যাইতেছে সাংখ্যবেত। বেদান্ত" 



৪৫৬ বেদাস্তদর্শনমূ। ২য়? পাদঃ। ] 

সংহতত্বম। অধুদ্ধযাদিদোষগ্রসঙ্গাৎ। ন চ তণ্তেরেব তধ্িমভ্যগগচ্ছদীতি 
কথং তবাপি তগাতাপকভাবঃ। মত্বং তপ্যং ভাপকং রঙ ইতি চেন, 
তাভ্যাং চেতনগ্ত লংহততান্থপপত্তে: | সন্বানুরোধিত্বাচ্চেতনোইগি তপ্যত ইবেডি 

চে২, পরমার্ধতন্তহি' নৈৰ তপ্যত ইতাপততি, ইবশন্বপ্রয়োগৎ। ন চেং 

তপাতে নেধশঝে! দৌষায়। ন হি ডুগুভঃ মর্প ইবেতোতাবত| সবিষে 
তবাত স্গো! বা ডুগুত ইবেত্যেবত| নির্বিধে। ভবতি। অতশ্চাবিগভাকতোহাং 
তপ্যতাপকগাবে! ন পারমর্থিক ইত্যতাপগন্তব্যমিতি। নৈবং সতি মমাণি 
কিঞিদ্দষাতি। অথ পারমার্থিকমেব চেতনন্ত তপাত্বভাম পগচ্ছসি তবৈব সথৃতরায, 
নিশ্মোক্ষঃ গ্রসজোত । নিত্যত্বাতাপগমাচ্চ তাপকন্ত। তপত্যাপকশক্তযোনি 

মতে তপা--তাপকভাৰ ? অন্ুপপরনদোষ দেখাইয়াছেন সত্য । পরন্ত তাহ' 

দোষ নছে। কেনন! একাত্মবাদীর পক্ষে আগে তপা--তাপক ভাব একট 
নাই। তপ্য তাপক ভাব নাই বলিয়াই তাহ! অনুগপনন। সুত্বরাং তাহ 

দৌষনীয় নহে। অবশ্য ত্য তাপক ভাব দোষ বলিয়া! গণ্য হইতে পারিস 

যদি একাত্মতাবে তপ্য তাপক পরস্পর বিষয় বিষয়ি ভাব ভজন! করিত। 

কিন্ত তাহা করে না। একত্ বা আভন্নন্ইই না করিবার কারণ। সাংখ্যা 

চার্ধয বলিতে পারেন কি, বহি কি কখনও একাকী দাহ্ সম্পকক বিবর্তিত হহী| 

আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে বা গ্রকাশ করিরাছে? বহির উঞ্ণত| ও প্রকাশ গ্রৃতি 

নান! ধর্ম আছে, পরিণামিহ্ও আছে। যেযখন একাকী আপনাকে গ্রকাশ ও 

দগ্ধ করিতে পারে না, তখন আর কৃ একক ব্রন্ষে তগ্য তাগক তাবে 

সম্ত্াবন। কি! যদি কৃটস্থ অন্ন ব্রাহ্ম দ্বৈতাভারনিবন্ধন তপ্য তাগক ভার 

ন! থাকে তাহা হইপে তাহা কোথা থাকিবে? এভছুত্তর এই থে, 

তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এই জীববর্দেহ তপ্য এবং নবিত| ইহার 

তাপক? হি দুঃখকেই তাপ বলিতে চাও, এবং গেই দুঃখ অচেতন 

দেহে থাকে না ঝ! অচেতন দেহের ছুঃখই আঁদৌ হয় না। দুঃখ যদি দেহগত 

হইত তাছ। হইলে ছুঃখ দেহ নাশের সঙ্গেই নাশ হইত, ত্িমিত্ত উপাযাধেধ 

নিরর্থক বলিয়। বিবেচিত হইত. ইহার প্রত্াত্তর এই-_দেইদ্দ্ধ বাতিরেে 
কেবলা চেন্নের হুঃখ হতে পারে না। সংখাচার্যাও কেবল চেহনের 
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তাত্বেইপি সনিমিত্রসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তণ্ডেঃ সংযোগনি মিতা দর্শননিবৃত্তাবাত্য 

স্তিকঃ সংযোগোপরমন্ততচ্চাত্যস্তিকে। মোক্ষ উপপন্ন ইতি চেৎ, নাদর্শন্ত 

তমমো নিতাতাভযপগমাৎ। গুগানাঞ্চোত্তবাতিজ্বয়োরনিয়তত্বাদনিয়তঃ সংযোগ- 

নিমিত্বোপরম ইতি বিয়োগন্তাপ্ানিয়তত্বাং সাঙাগ্ঠৈবানির্শোক্ষে২পরিহার্ধ্য 

হ্যাং ওপনিষদ্ত বাস্মৈকত্বাভাপগমাদেকন্ত চ বিষয্নবিষয়িভাবন্থীপপত্তেঃ, বিকার. 

ভেদগা চ বাচারম্তণমাত্রত্শ্রবণাদনির্ধো্ষণন্ক! স্বপ্লেইপি নোপজায়তে। ব্যবহারে 

ত্র ধথা ৃ ষ্টস্তপাতা গকভাবস্তত্র তথৈব ন ইতি ন চোদগ়িতবাঃ পরির্তহব্যো বা 

তবতি। 
৮ 

নামক বিকার স্বীকার করেন না| আবার চেহনের সাহত দেহের নমশ্রণও 

স্বীকার করেন না। সাংখাকর চেতনের ছুঃথও অঙ্গীকার করেন ন।। অতএৰ 

জিজ্ঞাস করি, তাহার মতেই বা কিগ্রকারে তপাতাপক ভাব উপপন্ন হইতে 

পারে? সত্বগুণ তপ্য এবং রজোগুণ তাপক, সাংখ্যাচার্য্য এমন কথাও ঝণিতে 

গারেম না।, যেহেতু উক্ত গুণদয়ের মিশ্রণ অনুপপন্ন। রন্স্তমই যদি তপ্য 

| পক স্বীকার করেন, তাহাতে পুরুষের কি? পুরুষের তাপমোচনার্থ শান্তা" 
স্তের বার্থতা থাকিয়াই যায়। পুরুষ সত্বরূপ তপ্যে প্রতিবিষ্বিত হইয়া! তাপ- 

যুক্ের স্তায় হইয়া! থাকেন। এরূপ বলিলে স্পষ্টই স্বীকার করা হইল যে, 
পুরুষ বস্তুত তাপযুক্ত হন না-ভাগধুক্তের মতন হন। পুরুষের তাপ মিথ্যা । 

(ফল কথ! পুরুষ যদি সতা সত্যই নিরিখ হন, তাহা হইলে তাহাকে হঃথিতের 

গার বলায় দোষ হয়না । ধোড়াকে সাপ বলিলে সে বিষধর হইবে না এবং 

পিকে ধোড়। বলিলেও সে নির্ষিষ হইবে না। তণ্যুতাপক তা প্রোক্ত- 
[রণেই গারমার্থিক নহে, ইহা আবিগ্তক। সাংখোর তপ্যতাপক ভাবের 

বিষ্টকতা প্রতিপন্ন হইলে বেদান্তবাদীর কিছুই দোষ হর না। বরং ভালই 

ই পুরুষের ৰাস্তবিক তাপ স্বীকার করিলে সাংখাচাধ্য মোক্ষলাভের 
ধতাশ। করিতে পারেন নাঁ। বিশেষতঃ সাংখ্যচার্ধয তাপককে নিত্য বলিয়। 
কার করিয়াছেন। সাংখা যদি বলেন তপ/পক্তি ও তাগকপক্তি নিত্য হইলেও 

পপদাথথ সমিমিত্ত সংযোগ সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত দেখা যায় না। 

খানিবৃত্তি হইলে আত্যন্তিক মংযোগও নিবৃত্ত হয। আত্ান্তিক সংযোগ 

চু ১০৪৪ ৭০28 পে দি সপন 



8৫৮ . বেদান্তদর্শনম্। | ৩অ, গা 

ভবস্তীতি প্রপৃঞ্চিতমূ। তন্মাদ্যজ্ঞাদীমি শমাঁদীনি চ যথাশ্রমং 
সর্বাণ্যেবাশ্রমকন্মীণি বিদ্যোৎপন্তাবপেক্ষিতব্যানি | তত্র" 
প্যেবিদিতি বিদ্যানংযোগৎ প্রত্যাসম্নমনি বিদ্যাসাধনানি 
শমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাত্ত, বাগ্থানীতরাণি য্ঞাদীশীতি 
বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৭ ॥ ণ 

র্ান্ন্মতিশ্ প্রাণাতয়ে তদর্শনীৎ ॥ ২৮।%, 
প্রাণসন্বাদ্দে আয়তে ছন্দোগানাঁং “ন হ বা এবংবিদি কিধ-, 

নানম্নং ভবতি? ইতি । তথ। বাঁজসনেয়িনাং “ন হ বা অস্তানম্ং 

কর্মণাং জ্ঞানোৎপত্তিহেতৃত্বে শ্রুতিস্ত্িন্ায়সিত্বে ফলিতমাহ তশ্মাদিতি। 
যজ্ঞাদীনামপি শ্রতিস্থৃতিন্তায়েভ্যোহমৃষ্টেয়ত্ত্ে শমাদীনাং তেভ্যোহবিশেষা- 
ভাবাৎ যাবদ্ধিদ্যোদয়মধিশেষেণানুষ্ঠানং গ্তাদিত্যাশক্ক্যাহ তত্দজাপীতি। 
ইত্যাননগিরিঃ। 

প্রাণসংবাদে সর্কেজিঘাঁণাং শ্য়তে | এষ কিল বিচাদ্দিবিষয়ঃ। সর্বাণি খলু 

জ্রানের উপকারক হয়” ইত্যা্দ ক্রমে প্রপঞ্চিত (ধিস্বতরূপে বর্ণিত) 
হইয়াছে। [তশ্মাদ''বিবেক্তব্যম্] অতএব জ্ঞানোতপত্তির প্রতি সেই 

সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্ততান আছে, ইচ| সহজেই, 
বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোতপত্তির অন্তরঙ্গমাধন ও 

বাহিক যজ্ঞাদি তাহা বহিরঙ্গ উপায়। 

ছান্দোগ্য উপনিধদের প্রাণসংবাদ সনর্ডে শুনা যায় “যে এইরূপ জানে 

* সর্ববান[মুমতিরিতি | প্রাণবিদঃ সর্বভক্ষ্য তাভ্যনুজ্ঞ।নং স্ততার্থমেব | বিধায়ক শবভা. 
বাম্ন তত উপাননাঙ্গতবেন নাম।দিবৎ বিধীম্নত ইতি ভাবঃ। প্র।ণ।তায়ে প্রাধবিনাশরূপায়।মাপনি 

ভক্ষ্য/তক্ষ্যবিচ(রপরিত্যাগেন নর্বমেযাদ্নমদনীয়ত্বেনাত্যন্তৃজায়তে ন তু তৎস্বস্থাবস্থায়াম্। 
তদর্শন।ৎ চাক্রায়ণস্ত ধষে; কষ্টায়।মেব।বস্থায়।ং অতক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শন।দিতি যাবখ।--শ্রুতি যে 
বলিয়।ছেন, প্র।ণোগানকেন্্ তক্ষ্য।তক্ষা বিচার নাই, সমন্তই তাহ।র অন্ন অর্থাৎ ভক্ষা, তাহ। 

তাহ!দে॥ সার্ব্বকালিক নহে। এ অনুমতি কেবল প্রাণসন্কট কালের জন্য! জ্ঞানী হউক, 
অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রণনস্কটকালে তক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়! গ্রাণধারণোপযুক্ত 
তক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে চ।ক্তাযণ খধির আখ্যানই প্রমাণ । চাক্রায়? বিপদ- 
ক।লে হন্তিগকের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন) কিন্ত তংল্পৃ্ট পানীয় পান করেন মাই। 
ন। করিব করণ; তাহা ভাহধয় হুলভা নহে। 



সপ এপ টনক 

বিষীর্ঘত-উত সতার্থং সন্কীর্তাত' ইত্তি সংশয়ে 'বিধিরিতি 
স১৩০৯১পতা ভর্তি, 

£  প্রাণবিদ্যাসম্সিধানাতদ্গত্থেনেয়ং নিয়মনিরত্িরীপদি- 
রা নন্ধেরং সৃতি ভকষ্যাতক্ষবিভাগশান্ব্যাঘাত ক্যা? 

বাাীররবিত্য গ্রাণে সখ্য উবাচৈতাঁনি কিং মেহয্ধং ভবিষ্যতীতি তানি 

'হোচুঃ. যদদিদং লোকেহল্নমা চ স্বভ্য আ চ শকুনিভ্যঃ র্বপ্রাণিনাং যদং 

তত্তবানমিতি। তদনেন সন্দর্ভেণ প্রাণস্ত সর্বমন্্মিত্যন্ুচিন্তনং বিধায়াহ 
অতি: । ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনান়ং তবতীতি। সর্বং,প্রাধভাল্পমিত্যেবং 

বিদিতং কিঞ্চনানক্নং ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতৎ র্বারভ্যনুজানং 

শমাদিবদেতহিদ্যাঙ্গতয়। বিধীয়ত উত স্তত্যর্থং সন্বীর্তযত ইতি। তত্র বদ্যপি 
তবতীতি বর্তমানাপঘেনন্ন বিধিঃ প্রতীয়তে তথাপি যথা যন্ত পর্ণমী জুহ্- 
ভরবতীতি বর্তমানাপদেশাদপি পলাশমনীত্ববিধিপ্রতিগত্তিঃ গঞ্চম্কারাপত্যা 

অর্থাং যে কথিত প্রকারে প্রাণোপানক হয় তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু 

অনর নহে। সমস্তই তাহার অন্ন (তক্ষ্য )।” এ কথা বাঁজসনেয়ী শাখাতেও 

আছে। বথা_“ইহার (এই প্রাণোপাঁসকের ) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার 
ৃর্ধীত অনন্ন নহে।” ফলিতার্থ_সমস্তই তাহার তক্ষ্য। প্রাণোগাসকের 
তক্ষ্যাক্ষ্য বিচার নাই। [কিমিদং...দিশ্যতে ] প্রদর্শিত শ্রুতি দয় 

তক্ষ্যাতক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপানককে সর্বউক্ষ্য হইতে উপদেশ 
করিয়াছেন, এতদদদৃষ্টে সংশয় হয়, এ সর্বতক্ষাতা কি উপাসনার অঙ্গ? 
না শমদমাদি অন্ের উপকারক? কি উহা স্ততিমান্র? মংশয়ের পাখুম 

কোটীতে পাওয়। বীয়, উহ! বিধি অর্থাৎ উজ বাক্যে সর্বভঙ্ষ্যতা প্রাণোপা" 

সবের নন্বগ্ধে' বিহিত হইয়াছে। বিধি--প্রবৃত্তিজনক উপদেশ। উদ্ত বাক্যে 

রবৃত্বিকর উপদেশ দেখা যায়, সে অন্য উহা বিধি। উী বাক্য প্রাণো- 
গাদার নিকটে অভ্ভিহিত, সে জন্তও উহ! প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভতক্ষ্যা". 

তক্কা 'খ্যবস্থারি নিধর্তক । ৭ নন্বেবং'''উপলভ্যতে ] তোমরা হয় ত ভক্ষা 

ভঙ্গা কবস্থায ব্যাখাত দোষ দেখাইবে। ভাহাতে আমরাও দেখাইব, তাই 
দোঁধননই| ধিধানের সামান্ত বিশেষ দৃষ্টি হইলে বিশেষের "দ্বার! সাান্তের, 
বাধ হওয়া শান্তর বুজি উভয় সিদ্ধ; তাং € সেবাধ দোষ নহে। তাহ! 

৫৮ | 
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নৈষ দোষঃ| সাঁমান্যবিশেষভাবাদবাধোপপত্েঃ। যথ! প্রাণি- 
হিংসাপ্রতিষেধস্য পশু) সংজ্ঞপনবিধিনা বাঁধো যথ। চন কাঞ্চন 
পরিহরেতদৃব্রতম্ ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ জর্যসত্- 
পরিহারবচনেন সামাগ্যবিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশীস্ত্রং বাধ্যতে 
এবমনেনাপি প্রাণবিদ্যাবিষয়েণ সর্ববান্নভক্ষণবচনেন তক্ষ্যা" 
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধ্যেতেত্যেবং প্রাণ্তে জমঃ -নেদং সর্বা- 
ন্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি । ন ছাত্র বিধায়কঃ শব্দ উপলত্যতে। 
নন হবা এবঘিদি কিঞ্চনীনন্নং ভবতি*ইতি বর্তমাঁনাপদেশাঁং ।. 

তথেহাঁপি প্রবৃত্তিবিশেষকরতালাতে বিধিপ্রতিপত্তিঃ। স্ততৌ হার্থবাদমাত্রং ' 
ন তথার্থবদ্যথ| বিধৌ। ভক্ষ্যাতক্ষ্শান্ত্রঞ্চ সামানতঃ গ্রবৃত্তমনেন বিশেষ- 
শান্ত্রেণ বাধ্যতে গম্যাগম্যবিবেকশান্ত্রমিব সামান্ততঃ প্রবৃত্বং বামদেব্যবিদ্যাঙ্গ- 
ভৃতসমন্তন্ত্রপরিহীরশান্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে। 

অশক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ শান্ত্ান্তরবিরোধতঃ। 
প্রাণস্তান্নমিদং সর্ধমিতি চিন্তনসংস্তবঃ ॥ 

হইয়াই থাকে । যেমন সামান্ততঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যক্ঞে পণুবধ বিধা- 
য়ক বিশেষ শাঙ্ের দ্বার! বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে “কোনও 

স্ত্রী পরিত্যাগ করিবেক না” এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্ততঃ গম্যাগম্য 
বিতাঁগ শাস্ত্র বাঁধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রীণবিদ্যাধিকারের সর্বানভক্ষণ 
বাকাও তক্ষ্যাতক্ষ্যব্ভাগশান্ত্ের বাঁধা জন্মাইবে। এইরূপ পূর্ববপক্ষ পাওয়ায়, 
উপস্থিত হওয়ায়, তত্তরার্থ বলিতেছেন-_সর্বান্ন ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত 
হয় নাই। কারণ, উহাতে বিধাঁয়ক শব্দ (লিঙাদি) নাই।[ ন হবা...বিধি ] 
আছে--ন হ বা এবংবিদ্দি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি। অর্থাৎ প্রাণোপাষকের 

কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষিত হয় না ( সব খাওয়া হয় )। এ বাক্যে বিধায়ক 
শব নাই কিন্ত "তবতি” “হয়” এই মাত্র কথা আছে। এ কথ! বর্তমানবাচী 
স্থতরাঁং বিধি নহে । সর্ধান্ন ভক্ষণ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত। 
বিধায়ক শব্ধ নাই, বিধিভাবের প্রতীতিও হয় না, উহা! কেবল প্রবৃত্তি 
বিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লৌতে এ সর্ধভক্ষণবাক্যের বিধিত্ব স্বীকার 
( কল্পনা) সঙ্গত নহে । আরও দেখ, “কুকুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ,' মমন্তই 
তোমার অয ।” শ্রুতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ গ্রাণোপামূককে লক্ষ্য 
করিয়। বলিয়াছেন “ঘষে এবম্প্রকারে প্রাণের উপাসনা! করে, ধ্যান করে, 



ক] * "তামতী”ন্টাকাৰ্িত-শাঙ্কয়ভাষ্য-সহিতম্। ৪৬১ 

ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলৌভেনৈব 
বিধিরত্যুপগন্তং শক্যতে ৷ অপি চ শ্বীছিমর্ধ্যাদং প্রীণস্তাক্ন- 
মিত্যুক্েদমুচ্যতে নৈবহ্িদি কিঞ্চিদনম্নং ভবতি” ইতি । ন 
চ শ্বাদিমর্ধ্যাদমন্্ং মনুষ্যদেহেনোপভোকুং শক্যতে | শক্যতে 
তু প্রাণন্ান্নমিদং . সর্ববমিতি 'বিচিন্তয়িতুমূ। তম্মাৎ প্রাণানস- 
বিজ্ঞানপ্রশংসার্ধোহ়মর্থবাদো। ন সর্বান্ানুজ্ঞানবিধিঃ। তদ্দ- 
শর়্তি- সর্ধ্বান্নানমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি । এতছুক্তং ভবতি-_ 
প্রণাত্যয় এব হি পরস্থাঁমীপদি সর্ববমন্নমদরনীয়ত্েনাভ্যনু- 

জ্ঞায়তে তদ্দর্শনীৎ | তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রীয়ণস্থয খষেঃ কষ্টা- 
যামবস্থায়ামতক্ষ্যভক্ষণে প্ররৃভিং দর্শয়তি-__“মটচীহতেষু 

ন তাবৎ কৌলেয়কমর্ষাদমন্নং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্য্যায়েণ বা শক্য- 
মন্তুম্। ইভকরভকাদীনামন্নম্ত শমীকনীরকণ্ট কবটকা্ঠাদেরেকন্তাপ্যশক্যা- 

দনন্বাৎ। ন চাত্র লিও ইব ্ফটতন্রা বিধিপ্রতিপত্তিরন্তি। ন চ কল্পনীগে| 

বিধিরপূর্বত্বীভাবাৎ। ্তত্যাপি চ তছ্ুপপত্তেঃ | ন চ সত্যাং গতৌ সামান্ততঃ 

্রবৃনতস্ত শাস্ত্স্ত বিঘয়সঙ্কোচো যক্তঃ। তত্মাৎ সর্ব প্রাণস্তান্নমিত্যন্থ চিন্তন" 

তাহারও কোন কিছু অনন্ন নহে।” এখন বিবেচনা কর, মন্যাদেহ ধারণ 

বুরিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুকুর শকুনি কীট পতঙ্গ, সমুদায় ভক্ষণ 

করিতে পারে? তাহা! পারে না । কিন্তু এ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা 

করিতে পারে । যাহা পারে তাহাতেই বিধি, যাহা পারেনা, তাহাতে বিধি 

নচ্ে। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অহএব, এ বাক্য প্রাণান্নবিজ্ঞানের 

প্রশংস| কারক অর্থবাঁদ, বিধি নহে । অর্থাৎ প্রাণোপানক এঁ সব খাইবেন, 

ধ্বাক্যের এমন অভিগ্রায় নহে । [ তদ্র্শয়তি...দর্শয়তি ] স্থাত্রকার স্তরে 

তাহাই বলিঘ়্াছেন। বলিয়াছেন, প্রীণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যাতক্ষ্যবিভাগ- 

শান্তর উলঙ্ঘন পূর্বক অতক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তা দোষাবহ হইবে না। ইহাই 

শ্রুতির অন্জ্ঞা_অগ্ভমতি। আভিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটা আখ্যায়িকাও 

আছে। শ্রর্তি তাহাতে দেখাইয়।ছেন, কষ্টদশায় চাক্রায়ণ খবির অভক্ষা 

তক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল । [ ম্চী-.ইতি ] “মটচী কর্তৃক (মটচী স্পতঙ্গ- 

পাল। কেহ কেহ বলেন, শিলাবৃষ্টি। ) কুরুদেশীয় শন্তসম্পদ বিনষ্ট হইলে 

তর্দেশে ঘোরতর ছুর্িক্টি হইয়াছিল ।” শ্রতি এইরপে প্রস্থাঝারন্ত করিয়| 



বেদাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ৪পা, 

কুরুষু ইত্যস্থিন্ ব্রাহ্মণে। চাক্রায়ণঃ কিল খধিরাপাদগত 
ইত্যেন দামিখাঁদিতান্ কুল্লাষাংস্চখাঁদানুপাঁনস্ত তদীয়সুচ্ছি 
উদবোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে কাঁরণঞ্চাত্রোবাচ “ন বা অজীবিষ্য- 

মিমানখাদন্ ইতি “কামে! ম উদপানম্” ইতি চ। পুনশ্চোত- 
রেছ্য্তানেব স্বপরোচ্ছিউপযুর্যফিতান্ কুল্লাষান্ ৯ 
ইতি। ঠ। তদেতুচ্ছক্টোচ্ছিউপযু[ফিততক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতে 

বিধানস্ততিরিতি সাম্প্রতম্। শক্যত্বে চ প্রবুত্তিবিশেষকরতোপযুজ্যতে নাশকয- 
বিধানত্বে। গ্রাণাত্যয় ইতি চাবধারণপরং প্রা'ণাত্যয় এব সর্বান্নত্ম্। তত্রো- 
পাখ্যানাচ্চ। স্ষটতরবিধিস্থৃতেশ্চ। সুরা বর্জং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিধা- , 
নাৎ ন ত্ব্াত্রেতি। ইত্যেন হস্তিপকেন সামিখাদিতানর্দতক্ষিতান্। দূ ছি 
চাক্রায়ণে হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভূপ্তানে। হস্তিগকেনোক্তঃ। কুল্মাষা- 
নিব মদুঙ্ছিটমুদকং কশ্মান্নান্ুপিবলীতি। এবযুক্তস্তছদকমুচ্ছিষ্টদৌষাত প্রত্যা- 
চচক্ষে। কারণং চাত্রোবাচ। ন বাইজীবিষ্যং ন জীবিষ্যামীতীমান্ কুল্সাযান- 

বলিয়াছেন “সেই সময় চাক্রায়ণ নামক খধি বিপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত 
তদ্দেশ পরিত্যাগ পূর্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক পল্লীতে আসিয়া প্রথম 

দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দৃভূক্ত স্থৃতরাং উচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় (শস্ত- 

বিশেষ ) তক্ষণ করিয়াছিলেন পরং তওপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন। গাঁন করেন নাই। হন্তিপক পানীর পরিত্যাগের কার 

জিজ্ঞাস! করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আর কিছুক্ষণ তোমার এই উচ্ছিষ্ট 

অন্ন না পাইলে ও নাংখাইলে বাঁচিতাম না, সেই কারণে ইহা। থাইলাম 

কিন্ত পানীয় আমার ্বেচ্ছালভা। জল এখনই অন্যত্র পাইব, এই জন্য 
তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না।” চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকাননের 

সবার গ্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্বীর জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্তী 
তৎপূর্কে গ্রাণরক্ষার উপযোগী অন্ত অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি 
তাহ! রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই৷ খষি পূর্বদিন অতি যংসামান্ট 
আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য পর দিন প্রাতে আরও অধিক 
ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্রীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্চ পরুর্ণষিত 
কলায়পাকের কিয়দংশ তক্ষণ করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি মিথিলারাজ 

জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” 
[ তদেত...মাদিঃ ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ খাষির দ্লীপরোচ্ছি্ পর্ঘাশিত 



২৯স্। ] "ভামতী*-টাকাহ্বিত-শাঙ্গরভাষা-সহিতম্। ৪৬৩ 

রাশযফ্াতিশয়ে। লক্ষ্যতে | প্রাণাত্যয়গ্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়া- 

ভক্ষামপি ভক্ষয়িতব্যমিতি স্বশ্থাবস্থায়ান্ত তন্ন কর্তব্যং বিদ্যা- 
বতাঁপীত্যন্বপানপ্রত্যাখ্যানাদগম্যতে | তম্মীদর্থবাদে। “ন হ বা 
এবংবিদি' ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২৮॥ 

অবাধাচ্চখ। ২১৯ 
এব মত্যাহারশুদ্ধো সত্তগুদ্ধিরিত্যেবমাদি তক্ষ্যাতক্ষ্য- 

, বিভাগশান্্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥ 
্পাপিপপসপিসপীপিপীপীশ পপ পি 

গ্রপাদিষু যথাকামং গ্রাপ্লোমীতি নোচ্ছিষ্টো্কীভাবে গ্রাণাত্যয় ইতি 
তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি মটচীহতেষু কুরুষু যাঁবন্নশনায়য়! মুনির্নিরপত্রপ 
ইত্যেন সামিজগ্বান্ খাদয়ামাস। 

তন্তার্থবাদত্বে হেত্বস্তরমাহ। অবাধাঁচ্চেতি। সামান্তশীস্্রবিরোধাৎ ন 

অন্তযজান্নতক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে ঘে, শ্রুতির অতিপ্রায__ 
লোক প্রাণসন্কট কালে গ্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপেয় পান 

করুক কিন্তু যেন শ্বস্বাবস্থায় না করে। কি প্রাণোপামক কি অন্ত লোক 

সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয়াপেয় বিচার বর্তব্য। বিচারের উপ- 
সংহার' এই যে, প্রদর্শিত কারণে “ন হবা এবফিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” এ 

বাক্য বিধায়ক নহে; কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণাঞ্ বিজ্ঞানের স্তাবক। 

সর্বভক্ষ্যতার বিধান নহে কিন্তু প্রাণের সর্ধভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা | 

(প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্বভক্ষ্য, এই ভাবনার এমনি মহিমা যে 

ততন্তাবে ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপদকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ 

কুরিয়াও দৌষভাগী হন ন।)। 
বস্থীবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্যা- 

তক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধ! বা পীড়া! প্রাপ্ত হয় না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে 

* ন হ বেত্যাদিবাকাস্যবাদত্ে ভক্ষ্যাতক্ষাবিভাগশাস্ত্রন্ত প্রামাণামবাহতং ভবভীতি 

ৃতার্থ;_ প্রীণস্কট ব্যতীত অন্য সময়ে অতক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য নিত্য শাস্্ানু- 

যায়ী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিনা বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিনা বিদুরিত হইলে 

জানের আবির্ভীব হয়; দুঁতরাং ভক্ষ্যতক্ষ্যবি ভাগশাস্ত্ের স্বার্থক সংরক্ষিত হয় 



৪৬৪ বেদাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ৪পা, 

অপি চন্মধ্যতে ॥ ৩০ ॥% *, 
অপি চ আপদি সর্বান্নভক্ষণমপি ন্মর্ধ্যতে বছুযোইবিষ্- 

শ্চাবিশেষেণ। | 
'জীবিতাত্যয়মাপন্নে। যোহন্য়তি যতস্ততঃ | 
লিপ্যতে ন স পাপেন পক্পপত্রমিবান্তসা” ॥ ইতি । 

তথ! “দ্যং নিত্যং ত্রান্ষণঃ | স্থরাপস্তয ত্রাক্ষণস্তোষ্চামাসি' 

ঞেয়ুঃ স্থরামান্তে | স্বরাপাঃ কৃময়ো৷ ভবন্ত্যতক্ষ্যতক্ষণাৎ, 

ইতি চ ন্মর্য্যতে বজ্ঘনমনন্নস্য ॥ ৩০ * | 
শা 

কষ্প্যো বিশেষবিধিরিত্রাক্তং, অধুন! সামান্তশাপ্ধং দর্শ়ন্ সুত্রং যোজয়তি। 
এবঞ্েতি। স্বস্থাবস্থায়াং ভক্ষ্যাভক্ষ্যতেদে সতীতি যাবৎ | ইত্যানন্দগিরিঃ। 

আপদবস্থায়ামভক্ষ্যতক্ষণানুজ্ঞানে স্বৃতিং সম্থাদয়তি। অপীতি। স্থৃতি- 

রগি বিদ্বদ্বিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ। অপি চেতি। সুরাপানমবন্থাদ্বয়েহপি ন কার্ধ্য- 

মিত্যাহ। তথেতি। ত্রাহ্মণে! বর্জয়েদিতি শেষঃ। জীবিভাত্যয়ন্থৃতা। স্থুরাপি 

তদত্যয়ে পাঁভব্যেত্যাণঙ্ক্যাহ। সুরাপন্তেতি। উষ্াং স্থরামিতি যোজন] । 

উষ্ণামগ্সিতপ্তামিতি যাবৎ। মরণাস্তিকগ্র। যশ্চিত্ৃষট্ততপ্রপঙ্গেঘপি সা ন 

সব্বশুদ্ধি (সত্বশ্তবুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সবৃতুদ্ধিতে তত্বজ্পনের উদয়, , 

এইরূপ ক্রমপরষ্পর! অক্ষুগ্ন থাকে । 
বিদ্বান হউক আকুঅবিদ্বান্ হউক, বিপদ্কীলে সকলেই সর্ব ভক্ষণ, 

করেন, কারিলে দোন হন ন। | এ কথ। স্থৃতিতেও আছে। যথা “যে ব্যক্তি 

জখবনসন্কট কালে যাহার তাহার ও বে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি 

পাপলিপ্ত হর না। জরণ যেমন পদ্নপত্রে নিপ্ত হয় না সেইরূপ ।” প্রাণসক্কট 
ব্যতীত অভগ্গা ভক্ষণ করিবেক না করা! নিষিদ্ধ। ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত. 

আছে তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জন করিবেন, এ কথাও 

অভিহিত আছে । ঘথা _“ব্রাঙ্গণ সকল অবস্থাতে স্ুবাপান বর্জন করিবেন। 

টিটি টিটি ০ 

* শবর্্যতে ন্তৃতীবৃচাতে । অপি চ শব্ষাৎ সুরাপানমবস্থাদ্বয়েহপি ন কাধ্যং ্াঙ্মপেনেতি 
রষ্টবাম্। _অপৎ কালে অভঙ্গ্য ভক্ষণ ক্ষতিকর নহে, এ কথ। শ্মৃতিতেও আছে। আছে নত্য; 

কিন্ত বাগান ব্রাহ্মণের পক্ষে আপংকালেও নিধিদ্ধ। শ্বৃতি ব্রাহ্মণের আগৎ নিরাগৎ 2 

স্থাতেই সবঝ।পান নিষেধ করিয়াছেন। 



৩২কু,] “ভামতী”-টাকান্থিত-শীক্করভা্য-সহিতম্। ৪৬৫ 

**  শৃকশ্চাতোইকামকারে ॥ ৩১।॥৯% 
' শব্শ্চানন্নস্ত প্রতিষেধকঃ কাঁমকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ 

কঠানাং সংহিতীয়াঁং শয়তে “তম্মাদ্ত্রাঙ্গণঃ স্বরাং ন পিবেণ? ' 
ইতি। দোইপি “ন হ বা. এবংবিদি? : ত্যস্তার্ঘবাদত্বাভ্ুপ- 
পন্নতরো| ভবতি। তম্মাদেবগ্রাতীয়ক। অর্থবাঁদা ন বিধয় 
ইতি ॥ ৩১॥ 

২. বিহিতত্বঙ্গাশ্রমকর্খীপি ॥ ৩২।1 
পাতব্যেত্যর্থঃ। ইতশ্চ সা সদা ন পেয়েত্যাহ। স্থুরাপা ইতি । তত্র হেতু- 

রভক্ষ্যেতি। মদ্যমিত্যাদিম্থৃতেন্তাৎপর্য্যমাহ | বর্জনমিতি ! ইত্যানন্মগিরিঃ | 
স্থৃতিপ্রামাণ্যার্থং তনুলশ্রুতিমাহ। শব্দশ্চেতি। তকন্মাৎ ত্রাহ্গণন্ত স্ুরাপস্ত 

মরণান্তিকপ্রায়শ্চিতদর্শনাদিতি যাবৎ । আৌতনিষেধস্ত প্রক্কতোপযোগমাহ। 

সোহগীতি। শ্রুতিস্থৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃশন্বং ব্যাচষ্টে। তম্মা্দিতি। 
ইত্যানন্মগিরিঃ | 

রাজ! সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢাগিরা দিবেন । যাহার। স্থরাপায়ী 

তাহারা.কমিজন্ম গ্রাপ্ত হয়।” ইত্যাদি । 
কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য তক্ষণ নিষেধক ও স্বেচ্ছাঁচার নিবর্তক শ্রুতিও 

আছে। যথা__“যেহেতু মরণান্ত প্রারশ্চিন্ত, মেই হেতু ব্রাহ্মণ স্থরাপান করি- 
বেন না।” ইত্যাদি । সেই সেহ শ্রৌত (শ্রত্যুক্ত ) নিষেধও “ন হ বা এব" 
ঘিদি--” ইত্যাদি বাঁক্য অর্থবাদ হইলে সঙ্গতার্থ হইতে পারে। *মতএব, 

কথিত প্রকার বাক্য মাত্রেই অর্থবাদ ? কদাপি বিধি নহে। 

* কামকার ইচ্ছা তনিবৃত্তিপ্রয়েজনঃ শব্দ: শ্রুতিরপ্যন্তীতি যোজনীয়ম্। নিষেধস্বৃতে- 

মু্ীভূতা শ্রতিরপ্যন্তীতি তাবঃ। অতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতোক্ত।ৎ ক।রণাৎ ন হু বেত্যাদিবাকা- 

্য্থবাদত্বাদিতি যাবৎ সোইপি শ্রোতে! নিষেধ উপপন্নতরো। ভবশীতি পূরপীয়ম্।-_অতক্ষ্য 

ভক্ষণের ও অপের় পানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি অছে। নিষেধ শ্রুতির প্রয়োজন 

অর্থাৎ উল্লেখ-_লোকে অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপেয় পানের ইচ্ছা পরান্ত বর্জন করুক। অপিচ, 

প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্থক) হইতে পারে যদি সর্ববান্নতক্ষণ বাক্যের 

অর্থবাদত৷ সিন্ন হয় । 
+ আশ্রমকর্মাপি অগিহো ত্রাদিকপ্মীদি যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বা 

অমুমুক্ষটোরপ্যা শ্রমিণো ইনৃষ্েয়ানীতি যোল্জনা।__আশ্রম বিহিত কর্মকলাপ বিদো।ংপত্তির 
সহায় হইলেও যাহার বিদ্যাকামী নহে তাহাদেরও অনুষেয়। হেতু এই যে, অগ্রিহোত্রাদি 
কর্দ আশ্রমীর অবস্ঠ নুষ্ঠেন্। এইকপে বিহিত হইয়[ছে। 



৪৬১ বেদান্ুদর্শনম্। [ ওঅ, ৪পা, 

সর্বাপেক্ষা ৮ [ বেৎসুণ৩1৪1২৬ ] ইত্যত্রাশ্রমকর্থণাং 
বিদ্যানাধনত্বমবধারিতমূ। ইদানীন্ত কিমমুমুক্ষোরপ্যাশ্রম- 
মাত্রনিষ্টন্য বিদ্যামকাময়মানস্ত তান্যমুষ্ঠেয়ান্যুতাহো! নেতি 
চিন্ত্যতে | তত্র “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি 
ইত্যাদিনা আশ্রমকর্মমপাং বিদ্যাঁপাধনত্বেন বিহিতিত্বাদ্বিদ্যাম- 
নিচ্ছতঃ ফলান্তরং কাময়মানস্য নিত্যান্যননুষ্টেয়ানি। অথ 
তশ্যাপ্যনুষ্ঠেয়ামি ন তঙ্থেষাং বিদ্যাসাধনত্বং নিত্যানিত্য- 
'যোগবিরোধাদিত্যস্তাং প্রার্তী পঠতি। আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ . 

নিত্যানিত্যান্তাশ্রমকর্মীণি। যাবজ্জীবশ্রন্তেনিত্যহিতোপায়তয়াহবশ্তং , 
কর্তর্যানি | বিবিদিষস্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাৎ বিদ্যায়াশ্াবস্ঠস্তাবনিয়মাঁভা- 
বাদনিত্যত! প্রাপ্মোততি । নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকস্ত ন সম্ভবতি। অবশ্তান- 
বশন্তাবয়োরেকত্র বিরোধাৎ। ন চ বাক্যতেদাদ্বান্তবোবিরোধঃ শক্যোইপ- 

নেতুম্। তন্মাদনধ্যবসায় এবাত্রেতি প্রা্তম। এতেনৈকন্ত তৃভয়তে মংযোগ- 
পৃথক্তমত্যাক্ষিপ্রমূ। এবং প্রাপ্তেংভিধীয়তে | 

"সূর্বাপেক্ষা চ* সুত্রে আশ্রমবিহিত যক্ঞাদি কর্মের বিদ্যাসাধনতা অর্থাং 
জানসাঁধকতা অবধারিত হইয়াছে । সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার 
উপস্থিত । যে মুমুক্ষু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল আ- 

শ্রমী, মে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিবেক কি না । “করি 
বেক ক্কি না” এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতঃই পাওয়া যায়, যদি ফলাস্তরের 
কামনা থাকে তাহ! হইলে জ্ঞান কাঁমন! না! থাঁকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্য- 
কর্ম সকল তাঁহার সম্বন্ধে অননষ্ঠেঘ | জ্ঞান কান! না থাকিলেও ফলাস্তর- 

কামনায় জানসাধকত্বর্ূপে বিহিত নিত্য কর্ম কর্তব্য, এবপ বলিতে গেলে 

সে কলের বিদ্যানাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক। কারণ এই ধে, 
নিত্য ও অনিতা, পরম্পর পরম্পরের বিরোধী । (যাহা নিত্য, কদাঁচ তাহা 
অনিত্য হইবার নহে এবং যাহা অনিত্য তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা 
ত্যাগ করিবার নহে, অবস্থানুষ্ঠেয়, তাহ। নিত্য এবং যাঁহ! কামনার অভাবে 

অনম্ুষ্ঠেযর় তাহ! অনিত্য ।) এইকূপ প্রথম পক্ষের গ্রাপ্তিতে এই ৩২ সুত্র 

পঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রম- 
বিহিত নিত্যবর্্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন । কারণ এই যে, শ্রুতিতে তাহা 
“যাবজ্জীবন অশিহৌত্র হোম করিবেক” এবন্প্রবারে বিছিত হইতে দেখা যায়। 



৩৩স) ] "ভামতী”-টাকান্বিত-শী্করভীষ্য-সহিতম্। ৪৬৭ 

ন্নপ্যমৃযৃক্ষোঃ কর্তব্যান্যেব নিত্যানি কর্মাণি যাৌবজ্জীব- 
মগ্সিহোত্রং জুহ্বতি ইত্যাদিনা বিছিতত্বাৎ। ন হি বচনস্তা- 
তিভারে! নাম কশ্চিদস্তি । অথ. যছুক্তং নৈবং সতি বিদ্যামাধ- 
নত্বমেষাং স্যাদিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩২ ॥ 

সহকারিত্রেন,চ ॥ ৩৩৯ 
বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্থ্যঃ | বিহিতত্বাদেব তমেতং 

 বেদানুবচনেন ত্রাক্ষণা বিবিদিষস্তি' ইত্যাদিনা। ততুক্তং 
'সর্বাপেক্ষ। চ যজ্ঞাদিআর্তেরশ্বব ইতি [বে০সু০৩1৪২৬ ] 

সিদ্ধে হি স্তাদ্বিরোধোহ্যং ন তু সাধ্যে কথঞ্চন। 
বিধ্যধীনাজ্বলাভেহম্মিন যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥ 

সিদ্ধং হি বস্ত বিরুদ্ধধর্মযোগেন বাধ্যতে। ন তু সাধ্যরূপম্। যথা 
ষোঁড়শিন একন্ত গ্রহণাগ্রহণে। তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এব। ন 
পুনঃ পিদ্ধে বিকল্পসন্তবঃ | তদিহৈকমেবাগ্রিহোত্রাখ্যং কর্ম যাঁবজ্জীবশ্রুতে- 
নিমিত্তেন যুজ্যমানং নিত্যমহিতোপাত্তদুরিত প্রক্ষয়গ্রয়ৌজনমবস্তাকর্তব্যং 
বিদ্যাঙ্গতয়| চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিংকতয়ানবশ্থন্তাবেইপি 'কাম্যো বা নৈমি- 
ভ্তিকো বা নিত্যমর্থং বিরুত্য নিবিশত' ইতি ন্তাঁয়াৎ অনিত্যাধিকারেণ 

নিবিশমানমপি ন নিতামনিত্যয়তি তেনাপি তৎসিদ্ধেরিতি সংযোগপৃথক্াৎ 

'ন নিত্যানিত্যসংযোৌগবিরোধ একস কাধ্যযস্তেতি সিদ্ধমূ। 
সহকারিত্বপ্চ কর্দ্ণাং ন কার্ধ্যে বিদ্যায়াঃ কিন্ত পাত ৷ কোঁইর্থে। বিদযা- 

সহকারীণি কর্মাণীত্যয়মর্থঃ। সৎস্ু বর্মন বিদ্যে স্বকার্ষ্যে ব্যাপ্রিয়তে। 
পাপে 

[নহি., পঠতি ] বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে। 

অর্থাৎ বচনে যাহা পাওয়। যাইবে তাহ। অন্মদাদির অনুযোজ্য নহে। 

ধলিয়াছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা! থাকিবেক না, এক্ষণে তাহাব প্রত্যুত্তর প্রদত্ত 

হইতেছে। 

& সকল কর্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ ভ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকাঁরক। 

কারণ, প্র মাকল 'ত্রন্মবাদীরা দেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বার! 

জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত । এ নির্ণয “সর্ধবাপেক্ষ1!” 

* সহকারিত্বেন রূগেখৈষাং বিদ্য।স!ধনতমবগন্তব্যমূ।-_আশ্রমবিহিত কর্মকলাপ জানো 

দয়ের মহকা রী কারণ, জ্ঞান়িফল মোক্ষেন প্রতি তাহার সাক্ষাৎ কারগত!ব নাই। 

৫৯ 



৪৬% বেদাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ৪গা, 

ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমা শ্রমকর্মণীং প্রযাঁজাদিবৎ বিদ্া- 
ফলবিষয়ং মন্তব্যমূ। অবিধিলক্ষণত্বাদৃবিদ্যায়া অসাধ্যত্বাচ্ 
বিদ্যাফলস্য ৷ বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল- 
মিষাধয়িষয়া সহকারিসাধনাস্তরমাকাঞ্ষতে নৈবং বিদ্যা । 
তথা চোক্তং “অতএব চারীন্বরাদ্যনপেক্ষা? ইতি [ বেস 
81২৬। ] তম্মাছুৎপভিসাধনত্ব এবৈষাঁং সহকাঁরিত্ববাচে। 

যথা স্হৈব দশভি? পুটত্র্ভারং বহতি গ্দিভীতি সৎশ্বেব দশপুত্রেযু সৈব ভারস্ঠ 
বাহিকেতি। “অবিধিলক্ষণত্বাদি”তি । বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাদ্যনৈর্যজ্যতে ' 
ন ত্ববিহিতম্। গ্রাহকগ্রহণপূর্বকত্বাদক্ষভাবস্ত বিধেশ্চ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে , 
ট তদন্ুপপত্তেঃ | চতম্থণামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানান্থপপত্তেরি- 
ত্যু্তং প্রথমন্যত্রে। দ্রষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিসরূপং ন বিধি- 
রিত্যপৃৃক্তম। উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্ত সত্বশতদ্ধযা বিবিদিষোগজনদ্বারে- 

ছত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ন চেদং...যুক্তিঃ] আশ্রমবিহিত কর্ম্রকলাপ 
জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরস্ত সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ন্যায় জ্ঞানফল 
মোক্ষ বিষয়ে নহে । যন্জরপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গষযাগ গ্রধান যাঁগের 
সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ নির্বাহ করে, স্বর্গার্দি ফল উৎপাদনের সাহাষ্য 
করে না, সেইরূপ, আশ্রমবিহিত কর্ম ও চিন্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের 
সাহায্য করে কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহাষ্য করে না। কারণ, 
বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, সুতরাং বিধির অধীন নহে। 

(তাহ! নিত্যসিত্ধ ওঘ্অযত্বমাধ্য। )যাহ! সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহ! জন্মায়) 

প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য। দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্ণ 
জন্মায়, মেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাহাঁতেই বিধি সম্ভব. হয়। 
অতএব, ষেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ ্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন, 
তাহা যেমন অঙ্গ কর্খের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান মেরূপ সাহায্য, প্রতীক্ষা 
করে না। অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত তন্ত কাহার সহাঁয়তা৷ প্রতীক্ষা 
করে না। স্বতঃমিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপন! আপনি প্রকাশিত হয়। 
এ কথা “অতএব চাণ্ীন্ধনাদ্যনপেক্ষা” স্তরে বিচারিত ও নির্ণী্ত হইয়াছে । 
প্রদর্শিত হেতু কৃটের দ্বার! এই দিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কর্মুকলা- 
পের সহকারিত্ব জানের পক্ষে, জ্ঞানফল 'মোক্ষের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় 
এই যে, কর্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা 
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যুজিঃ। ন চীত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ| কর্ম্মা- 
ভেদ্দেইপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যে। হোকঃ সংযোগে! যাব" 
জ্জীবাদিবাক্যকল্লিতো! ন তস্য বিদ্যাফলত্বযৃ। অনিত্যন্ত্রপরঃ 
মংযোগঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাঙ্গণা বিবিদিষন্তি” ইত্যা- 
দিবাক্যকল্পিতঃ।. তন্ত বিদ্যাঁফলত্বমূ। যথা একস্যাপি খাদি- 
রস্তনিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থত। অনিত্যেন সংযোগেন 
পুরুষার্থতা চ তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥ 

' সর্থথাপি ত এবোভয়লিঙ্লাৎ ॥ ৬৪ 
, তাধস্তাহুপপাদিতম্। অনাণ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফনন্তাপবর্স্ত। স্বর ্বরূপাবস্থানলক্ষাণো 
হিসঃ। নচন্বং রূপং ্হ্ষণঃ সাধ্যং নিত্যত্বাৎ। শেষমতিরোহিতার্থম্। 

করে, তৎপরে আর কিছু করে না। [ন চাত্র...তদ্বং ] এই সিদ্ধান্তে বিরো- 
ধের আশঙ্কা করিও না । একই কর্ম অথচ তাহা দ্বিবূপ-_নিত্য ও অনিতা, 
এ কথ বিরুদ্ধ, এরূপ' আশঙ্কা করিও না । (একই অগ্নিহোত্র অবশ্ঠকর্তব্য 
বিধায় নিত্য, সদ1 অনুষ্ঠের, আবার ফলকামনায় কর্তব্য বলিয়। অনিত্য। 
ফলেচ্ছা থাকিলে তংকর্তুক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছ! না থাকিলে পরিত্যক্ক 
হয়; সুতরাং অনিত্য। নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার; অনিত্ানুষ্ঠানে 

কাম্যলাত; স্থতরাং বিরুদ্ধ বল! হইল, এমন মনে করিও না।) কারণ, 
কর্ম এক হইলেও সংযোগের (সন্বন্ধের ) পার্থক্য আছে। তদনুসারে উদ্ত 
'সিদ্ধান্তের বিরোধ তগ্জন হয়। কর্মের নিত্যানিত্যতা নাই। কর্ম একই, 
পরন্ত তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ | এক নংযোগ নিত্য, তাহ! “যত কাপ 
জীবন তত কাল অগ্নিহোত্র” ইন্যার্দি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক 
সংযোগ অনিত্য, তাহ! “ত্রাহ্ষণগণ বেদর্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছ। 

করেন” ইত্যাদি ইত্যাদি বাঁক্যে বিহিত। প্রথমোক্ত নিত্যসংবোগে বিদ্যা- 
ফলের অভাব আছে এবং শেঝোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই 

আছে । এইরূপ গম্বন্বভেদে একের উ্তয়নূপিতা 'মবশ্ঠই অবিরুদ্ধ। খাদির 
যুপ একই কিন্তু যে খাদের যূপ নিত্যসন্বদ্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক 
হয়, আবাকু সেই খাদির যৃপই অনিত্যসংখোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা 
পুরুষের উপকারক হয়। মঙ্কলিত দিদ্ধান্তও পূর্বমীমাংসান্গগত প্রোক্ত 
সিদ্ধান্তের অনুরীপ। 
পপ সি ০২১৭ 

* দর্বথাপি বিদ্যাসহাঘিরিদাশ্রমধন্দবরপপক্ষযেইপি আগ্রিহোতাদ ধর্মা জমুক্ঠা। এর । 
০৫ সহ এমি 

ক ০১101 181), 



6৭৪ বেদাস্তদর্শনস্। | [ ৩অ, ৪পাঁ, 

সর্বথাপ্যাশ্রমধর্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবা- 
গ্লিহোত্রাদয়ো। ধর্মী অনুষ্ঠেয়াঃ | ত এবেত্যবধারয়ন্ীচা্ঘ্যঃ 

কিং নিবর্তয়তি। কর্্মভেদাশঙ্কামিতি ভ্রমঃ। যথ! কুগুপায়ি- 

নাঁময়নে 'মাসমগিহোত্রং জুহ্বতি' ইত্যত্র নিত্যাদগ্লিহোত্রাৎ 
কর্ধান্তরমুপদিশ্তে নৈবমিহ কুর্মভেদোহস্তীত্যর্থঃ । কুতঃ। 

উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গীচ্চ। শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ, 

যথা মাসমগ্সিহোত্রং জুহ্বতীতি গ্রকরণান্তরাৎ্ কর্্মভেদ এবমিহাপ্রি 

“তমেনং বেদান্কুবচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি যক্পেনেতি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য ' 

শ্রবণাৎ গ্রকরণীস্তরাত্বদবুদ্ধিবযবচ্ছেদে সতি কর্ধান্তরমিতি প্রাপ্ত উচাতে। 
08755827888818828 8888 

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম-ধর্্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও 

বটে। সুতরাং একই অগ্নিহোত্রার্দি উভয়ত্র অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ আশ্রমধর্শ 

বলিয়াই হউক আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্বপ্রকারে অগ্নি- 

হোত্রাদি ধর্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য ব্যাস “তে এব_. 

সেই অগ্নিহোতাদি কর্খই” এইরূপ সাবধারণ বাক্যে উ সকলের ভেদীশঙ্কা 

নিবারণ করিয়াছেন। (জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রা্দি হয় ত আশ্রমীর কর্তব্য 

অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক, এরূপ আশঙ্কা এ সাবধারণ 

বাক্যের দ্বার! নিবর্তিত হইয়াছে । ) কুগুপাধী দিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র * 

যেমন সর্ধবিদিত নিত্যাগ্সিহৌত্র হইতে ভিন্ন, পৃথকৃ কর্ম, এখানে 

সেরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপর্দিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ গ্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি 

কর্মইি “বিবিদিষস্তি ফজ্ঞেন_-” ইত্যার্দি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাঁধনত্বরূপে 

অর্থাৎ জ্ঞানমাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্বৃতি উভয়ন্ত্রই 

উক্ত সিদ্ধান্তের পৌষক বাক্য আছে। [ক্রতিলিঙ্গং...ধারণম্] শ্রুতিস্থ 

কুতঃ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রতিলিঙ্নীং স্মৃতিলিঙ্গাচচ।__জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর 

আঁশ্রমীর কর্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্রিহোআদি কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই 

অগ্নিহো ্রাদি কর্ম উক্ত উভয় অধিকারীর উক্তবিধ সম্বন্ধ অঞুসারে অনুষ্ঠের। ইহা অবধারিত 

আছে। হেতু এই যে, ক্রতি ও স্মৃতি উ্য় শান্ত্রেই উতয়বিধ অনুষ্টেয়তা পক্ষে লিঙ্গার্শন 

'আছে। (লিঙ্গজ্ঞাপক চিহ্ন অথব! বোধক বাক্য)। 

* কুণুপায়ী সশাখাবিশেষোক্ত যক্তের অনুষ্ঠাতা। অয়ন-কুওপায়ী দিগেন অবস্কর্তব্য 

কর্মবিশেষ। কুগপায়ীরা অয়ন-যাগ নির্বাহার্থ একটি মামব্যাপক কর্ম অনুষ্ঠান করে । 

সেই মামব্যাপক কর্ণের নাম অগ্রিহোত্র। এই অগ্রিহোত্র “্যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং ভ্ুহোতি" 

এতগ্বাকাবিহিত নিত্যায়িহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথকৃ। তাহা "মামমগ্রিহোত্রং জুহ্বতি” 

এতছ(কোর ছাবা বিহিত । | 
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তেম্মেতং বেদামুবচনেন ব্রা্ষণ| বিবিদিযন্তি” ইতি সিদ্ধবছুত- 
পন্নরূপাণ্যের ষজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুউক্তে ন জুহবতী- 
ত্যাদিবদপূর্বমেবৈষাং রূপমুৎপাদয়তীতি। স্মৃতিলিঙ্গমপি 
'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি যণ% ইতি বিজ্ঞাত- 
কর্তব্যতাকমেব কর্ণ বিদ্যোপত্যর্থং দর্শয়তি। গ্যস্তৈতে 
অফ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারা” ইত্যাঁদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধিবৈর্বদি- 

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কর্ম শ্রুতেঃ স্বৃতেশ্চ সংযোগভেদঃ পরং যথা- 

' ইন্সিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামোযাবজ্জীবমগ্রিহৌত্রং জুহুয়াদিতি তদেবামিহোত্র- 
মুভয়সংযুক্তম। ন হি প্রকরণাস্তরং সাক্ষান্তেদকং কিত্বজাতজ্ঞাপনস্বরমে। 
বিধিঃ গ্রকরণৈক্যে ্কটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরনং জহাৎ। প্রকরণান্তরেণ 
তু বিঘা প্রত্যভিজ্ঞান: শ্বরদমজহৎ কর্ণ ভিনত্ত্ি। ইহ তু সিগ্ধাবহুৎপন্নরূপা- 
গোব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিষুপ্তানো ন জুহোতীত্যাদি বদপূর্বমেষাং 
রূপমুৎপাদযিতুমর্হাতি! ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগিহোত্রে মাঁসবিধির্নাপূর্বাগি- 
হোত্রোৎ্পন্ভিরিতি সাম্প্রতম। হোম এব সান্ষীতৎ বিধিশ্রোতেঃ। কালশ্ত 
ন্থপাদেমা বিধবা | কালে হি কর্ম বিধীয়তে ন কর্মণি কাল ইত্যুৎ- 

স্পপাস্পাশশিশীপিশিশ। শশী শি ীশীশিশনিাশীশিতিশীশিশীটাটটাীশিশীপিোশিকীশীতী পপপাপীশিসিশিিনি 

টা বাকা বা | শত চিহু এই যে, তি ধত্রাঙ্গণগণ বেদার্থ বিচার ও 
ব্ঞাদির দ্বারা আত্মা জানিবেন” এই বলিয়া! পূর্বপরিচিত যক্ঞাদি কর্ম্মকে 
আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ কবিয়াছেন। অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অন্ত কোন 
নৃতন ধজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ ফরেন নাই। (সুতরাং স্থির হইতেছে 
যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্ষু উভয়ের অনুষ্ঠেয় অগ্রিহোত্রা্দি অভিন্ন ।) 

স্বৃতিস্থ পোঁষক বাঁক্য বা চিহ্ন এই যে, স্বৃতি “ঘে ব্যক্তি ফল অন্ুসঞ্ধান 
ন। করিয়া কর্তব্য কর্ম সকল অনুষ্ঠান করে” এই বলিয়া জ্ঞাতকর্কব্যতাক 

কর্থেরই জ্ঞানোৎপন্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন । (জ্ঞাতকর্তব্যতাঁক-্যে 
নকল কর্ম ।কর্তব্য বলিয়া জনা আছে অর্থাৎ শাস্্ান্তরে বিহিত আছে সেই 
মকল কর্শ। যে সকল কর্মের স্বরূপ, ইতিকর্তব্যতা ও ফল শান্্ান্তারে 
উপদিষ্ট আছে সেই সকল কর্্মই ফললকামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান- 
গ্রদ হয়। )1ম্থতিতে বেদৌক্ত ও স্বৃত্যুক্ত কর্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা 

যায়। সেই স্থৃতিপ্রপিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কর্মমভেদাশঙ্ক। বিদুলিত্ত. 

হইতে পারে। যে ম্বতিতে বৈদিক কর্্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে, 

সক্কেতিত হইয়াছে, 1ম স্মৃতি এই-“ঘাহার এই অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) 



৪৭২ যেদাস্তদর্শনম্। [ ৩অ, ৪পা, 

কেষু কর্ণন্থ তৎসংস্কৃতম্য বিদ্যোৎপত্তিমতিপ্রেতা স্থৃড়ৌ 
ভবতি। তন্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণমূ ॥ ৩৪ ॥ . . * 

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫।% 
সহকারিত্বস্তৈবৈতছুপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং অনভিতবঞচ 

দর্শয়তি শ্রুতির্রন্ষচর্য্যাদিসাধনসম্পন্স্ত রাগাঁদিভিঃ ক্রেশৈ, 
“এষ হ্যাত্বা! ন নশ্যাতি যং ব্রহ্ষচর্য্যেণানুবিনাতে ইত্যাদিনা । 

সর্যি। ইহ তু বিবিদিযায়াং বিধিশ্রতিন তন যন্ঞাদৌ। তানি তু িশধান্েবানদ্য্ 
ইটত্যেককর্ধ্যাৎ স'যোগপূথক্ত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতিকুক্তী। লিঙ্গদর্শনমুক্তম্। 

নিত্যানি কর্ধাণি স্বতঃ পুণ্যলোবাঁবাপ্তিফলান্তপি জ্ঞানকা মেনাুষ্িভানি 
্ানার্ঘানীত্যুক্তমূ। ইদানীং ব্রহ্নচ্যযাদীনামাশ্রমকন্ণাং ক্লেশ্তনূকরণেন 
বিদ্যোদয়ে হেতৃতেত্যত্র লিঙ্গমাহ। অনভিভবঞ্চেতি। হুত্রস্ত তাৎপর্ষ্যোক্তি- 

ধস্কার--৮ ইত্যাদি । 1 যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কত-+তাহারই জ্ঞানোৎ, 

পত্তি হওয়া স্থসন্তব। (৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাঁৎপর্যয-_সংগ্কার বলে 
তাহাদের চিত্তমল থাঁকে না, পরিধার্জিন হয়, সুতরাং তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ 

বিশ্ুদ্ধসত্ব হয়। বিশুদ্ধসত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।) প্রদর্শিত 
প্রকারে কর্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জন্য এ সাবধারণ প্রয়োগ 
সাধু বলিয়। গণ্য । 

যেমন প্রদর্শিত আৌত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্রিহোতাঁদি কর্শের 
বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয, তেমনি, বরঙ্গচর্ধযাদি কর্দেরও বিদ্যাহেতৃতা, 
অবধারিত হয়। কারণ, ক্রতিই দেখাইয়াছেন যে, ত্রহ্গচর্য্যাদিমাধনগম্পন্ন 
পুরুষ রাগদেষাদি ব্লেশে অভিভূত হয় না। ক্লেশে অভিভূত না হইলেই 
নিশ্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়। যথা-_-“যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যা দি দ্বার অন্ু- 

তবারুড় হন, সেই এই আম্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না 1” ইত্যাদি। 
২৮৮ পপ শপ 

* অনভিভবং রাগ[দিভি; | দর্শযতি শ্তিবিতি শেষঃ| ব্রক্গচরধ্যাদীনামা শ্রমকশ্মীণ[ং ক্লেশ- 

তনুকরপস্থারেণ বিদোদয়হেতুত্বং আতা দর্শিতমিতি রীতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, 
ব্র্গচর্যাদম।ধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন নাঁ। অভিপ্র।য় এই যে, ব্রহ্গচর্্যাদি 

অ।এম কম্মও রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রস্ৃতি ক্লেশপঞ্চক ক্ষীণ কয়ে, করিয়া জ্ঞানোদয়ের 
কারণ হয়। 

1 গর্ভধান হইতে পত্যুভিগম পর্যযস্ত সংস্কার কর্ধ ১৪, তৎপরে ৫ মহাযজ ৭ সোমযজ্, 
৭ হবি জ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, অতুস্ত থাকিয়া সংহিতাঁধায়ন, প্রায়ণ কর্পা, জগ, উৎক্রমণা দৈহিক 

কর্ম, তশ্মসমূহন, অস্থিসধ্য়ন। শ্রাদ্ধ, এই ৮। সমুদায়ে ৪৮ এবং সমন্তই শুদ্ধিজনক বলিয়া 
সংস্কার সংজায় সংজ্িত। 



৩৩ম, ] “ভামতী”-টাকাদ্িত-শীক্করভাষ্য-সহিতম্। ৪৭৩ 

তম্মাদ্ষজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্্মীণি চ ভবস্তি বিদ্যাসহকারীণি চেতি 
স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥ 

অন্তরা চাপি তু ত্দৃষ্টেঃ॥ ৩৬ 
বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিস্ষ্পদ্রহিতানাধ্ধান্যতমাশ্রমপ্রতিপ- 

তিহীনানামস্তরালবর্তিনাং কিং"বিদ্যায়ামধিকারোইহস্তি কিং 
বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তমূ। আশ্রমক- 

পপি শসা শীাশাীিশিস্পীস্পশাস্পাপিশশিশীতি। 

,পুর্বাকমক্ষবার্থং কথয়তি। সহকারিত্বস্তেতি। উতয়বিধ্যধীনমর্থমুপসংহরতি। 
তন্মাদিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ। 

আশ্রমকর্ণাং বিদ্যোপায়ত্বে সত্যনাশ্রমকর্শরণাং নৈবমিতি মন্বানং গ্র- 
ত্যাহ। অন্তরেতি । অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষয়ীকৃত্য তেষাং বর্ধিত্বপ্রসি 
দ্বেনিন্দাপ্রসিদ্ধেশ্চ মংশয়মাহ। বিধুরেতি। অত্রানাশ্রম কর্মণামুক্তবিদ্যা- 
হেতৃত্বোক্ত্যা পাদাদিমঙ্গতিঃ। পূর্ববপক্ষে যথা বিধুরকর্দ্ণাং বিদ্যাহেতুত্বা সিদ্ধি- 
স্তখৈবাশ্রমকন্মণামপি, বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধি;। দিদ্ধান্তে ত্বাশ্রমিত্বস্ত জ্যাযন্থাৎ" 
কর্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মন্বানঃ সংশয়মনুদ্যপূর্বপক্ষমাহ। নাস্তীত্যাদিনা। 

অতএব, যজ্ঞাদি কন্দ আশ্রমিকর্তব্যও বটে; তত্বজিজ্ঞান্থর জানোৎপত্তির 
সাহায্যকারীও বটে। 

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যালাভের উপায়, এত প্রদঙ্গে অন্ত এক সংশয় উপস্থিত 
হয়। সে সংশয় এই-কোন এক আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে নাই এরূপ 
শবধুর-নামক অন্তরালবন্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎগরোনান্তি দরিদ্র (যাহারা 
দ্রব্যাভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অপাবুক ) তাহাদের বিদ্যাধিকার 
আছে কি নাই। পূর্বপক্ষে পাওয়া যাঁয়, যখন আশ্রম কর্মই বিদ্যালাভের 
উপায় তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অপস্তাব্য। 
উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান 
করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধর্মম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের 

* অন্তরা অন্তরালে বর্তৃমানাীধুর-সংজঘ। পরসিদ্ধান্তেযামপি বিদ্যায়ামধিকার ইতি পুন্ন- 

শীর়ম্। হেতুমাহ তদদিতি। শ্রুতিম্মতীহাশান্তরেমু রৈক্প্রভৃতীনাং বিধূরাণাং ব্গবিবদর্শনাদি- 
তার্থঃ|--আশ্রমবিহিত অগ্রিহোত্রাদি ও ব্রন্মচর্যাদি কর্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জানোৎপত্তির 
কারণ) এই জবধ।রণ অনুসারে" অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার আছে কিন! তাহা বিচার্ধ্য 
হইতেছে। পূর্নপক্ষ নাই বলা য.ইতে পারে, কিন্ত সিদ্ধান্তপক্ষে তাহ! আছে বলাই 
উচিত । অনাশ্রমী বিধুর ও নিতাত্ত দরিদ্র, ইহারা আব্রমবিহিত কর করণে অক্ষন ও 
অনধিকারী চুইলেও জ্ঞানে।ৎ্পদক জপাদি বর্শের দ্বার! বিদ্যাধিক|র আরত করিতে 
পারে, ইহা! পুরাণাদি শান দেখা যায় অর্থাত নিদর্শিত হইয়াছে। 



৪৭8 বেদত্তদর্শনম্। [ ৩, পা, 

্ণাং বিদ্যাহেতৃত্বাবধারণাঁৎ আশ্রমকর্মাসম্তবাচ্ছৈততম- 
মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ-_ঘন্তরা চাপি তু । অনাশ্রমিত্তবেনা- 
ইন্তরালে বর্তমানোহপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে | কুতঃ। তদ্- 
দৃ্টেঃ। রৈকবাচক্রবীপ্রত্ৃতীনামেবন্তুতানামপি ক্রহ্ষবিত্বশ্রু- 
ত্যুপলব্ধেঃ ॥ ৩৬ ৮ 

অপি চ ম্বর্যতে ॥ ৩৭।। 
সম্বর্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্ধ্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্্মণ 

টির নড85528 85১85082855 
বিবিদিষাবাক্যে বজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রতেরাশ্রমকর্ম্মাতাবেইপি 
ব্ণমাত্তধর্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ স্তাদিত্যা- , 

শক্ক্য কেবলবর্ণধর্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্ধণাং বৈরর্ঘযাদনাশ্রমিণামন- 

ধিকারে! বিদ্যায়ামিত্যাহ । আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্ম্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি 

ূর্বপক্ষমনূদ্য দিদ্ধান্ত়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র- 

মিত্বেনেতি । দৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈক্কেতি। ইত্যানন'গিরিঃ। 

শ্রোতীং দৃষ্টিং শিষ্ট। স্মার্তীমপি দর্শয়তি। অগীতি। শ্রতিস্বতিভ্যাং 

সিদ্ধে দিদধান্তেহনন্তরস্ত্রনিবস্যঞ্চোদ্যমাহ | নম্থিতি। জন্ান্তরক্কতাদপি কর্ণণো 

বৈক্কাদীনাং বিদ্যাসস্তবাৎ বর্ণোগাধাবুক্তাৎ কম্মণো নিদ্যেত্যত্র শ্রতিস্থৃত্যো" 
8211710881859858528888 88555 

দেবারাধন! ও জগাদি কার্য্যে সামধ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকাঁর শস্তব 

হয়। বৈক ও বাচক্রবী প্রস্তুতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাহারা শ্রুতিতে 

্ষ্ত বলিয়া বিখ্যাত । (সমাবর্তন দ্বারা বর্ষচর্ধয ব্রত উদ্যাপন করিয়াছে" 

অথচ বিবাহ করিয়া! গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদ্ধি করে নাই এরূপ লোক 

বিধুর। পত্থীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও 

সনন্যামাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লৌকও বিধুর। ইহাদিগের 

বরণধর্ম দান পূ্াদিতে অধিকার থাকায় দেই সকলের দ্বারাই তাহাদের 

ব্হ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে । ) 

স্বর্ত প্রভৃতি খষি নগ্নচধ্যায় (নগ্চরয্যা -বন্ত্যাগী সন্্যাসী) থাঁকিতেন, 

কোনও কিছু আশ্রমকর্্ম করিতেন না, অথচ মহাঁভারতাদি ইতিহাস-ম্থৃতিতে 

লিখিত আছে, তাহার। মহাযোগী ছিলেন । বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র 

(শ্রুতি ও স্থৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে 1 বিধায়ক শান্তর কৈ? বিধায়ক 
টির টিটি টিভি ভি 

* আশ্রমকর্ত্যাগিনাং সব্র্তপ্রতৃতীনাং জানিত্বমিতি পেষঃ1--সম্রথ প্রভৃতি খাবি আশ্রম 

কর্দ করিতেন না অথচ ভাহান। জ্ঞানী হয়াছিরেন। এ কথা ইততিহানাঞ্সক স্মৃতিতে 

( পুরাণ।দি খ্ন্থে) উক্ত হুইয়াছে। 



৩৮লু) ] "ভামতীগ্টীকান্ধিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৪৭৫ 

মপিমহাযোগিত্ব ম্বর্ধ্যত ইতিহাসে । নগু লিঙ্গম্দং শ্রগতি- 
স্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং ক! মু খলু প্রাপ্তিরিতি সাহভিষীয়াতে ॥৩৭॥ 

বিশেষানুগ্রহন্ঠ ॥ ৩৮) 
তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসন্বদ্ধিভি- 

(পোপবাসদেবতা রাধনাদিতি্ধর্ম বশেষৈরনুগহো _বিদ্যায়াঃ 
সম্ভবতি। তথ! চ স্মৃতি? 

:*. জিপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদত্রাঙ্গণো নাত্র সংশয় 
কুরয্যাদন্যন্ন ব! কুর্ধ্যাশ্মৈত্রো! ব্রাহ্মণ উচ্যাতে? ॥ 

পাপা পপীশিসপিত 

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকাস্তরং বক্তব্যমিতার্থঃ। আশ্রমধর্মাভাবেইপি বর্ণধর্্- 

বিশেষৈরনুগৃহীত। বিদ্যোদেষ্যতীতি হথত্রেণ সমাধত্তে সেতি। ইত্যাননাগিরিঃ। 
যদ্দি বিদ্যাসহকারীণ্যাশ্রমকর্ম্াণি হস্ত ভো৷ বিধুরাঁদীনামনা শ্রমিণামন ধিকা- 

রোবিদ্যায়াম। অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্ধণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে । নাত্য- 
স্তমকর্্মাণে। রৈকবিধুরবাচকুবীপ্রভৃতয়ঃ। সন্তি হি তেষামনীশ্রমিত্বে জপোপ- 
বাসদেবতারাধনাদীনি কর্মাণি। কর্মমণাঞ্চ সহকারিত্বমুকম্.। আশ্রমকর্শণামুপ- 

শান্তর ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শান্তর কার্ধ্যকারী হইতে পারে ন।। শুত্রকার 
এতওপ্রস্নের প্রত্াত্তরার্থ বলিচেছেন। 

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুত্বসন্বন্ধীয় ( পুরুষমাত্রকর্তব্য) জপ, 
উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্মাবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও 
বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে। শ্বৃতি বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ জপকর্থ্ের দ্বারাও 
পিদ্ধ হন। অন্ত কোন আশ্রমধর্্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ ।% 
( মৈত্র-মিত্রতায় অবস্থানকারী । অহিংসক বা দয়াবান্।) এই সৃতি বিধুর 

ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম মস্তব না হইলেও তাহাদিগের সা আছে 

বলিয়াছেন ॥ অন্ত স্বতিতেকী আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে 

পরম! গতি প্রাপ্ত হয়।” এই স্থৃতি জন্মান্তরসঞ্চিতধর্শসংস্কারবিশিষ্ট দিগের 

প্রতি বিদাঠর অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন । বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দুষ্ট 

% বনুধর্বিশেধ্রৈনুগ্রহে! বিদ্যার ইতি পূরণীয়ম্। আশ্রমধর্মাভাবেহপি বর্ণধৈর়মুগৃহীত! 

ধিদা। উদেষ্যতীতি হুত্রতীৎপর্ধযার্থ;।- মা শ্রমবিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ ধিশেষ 

বর্ণধর্ধে রত থাঝেন। জাচরিত সেই সেই ধর্শের দ্বারা তীহাদিগের প্রতি বিদাার অনুগ্রহ 

(উদয়) হইতে দেখা যায়! অর্থাং জ।নোদয়ের প্রতি বর্ণধর্মেরও নিমিশ্কত। আছে। 

তঙ 



৪৭8 বেছাস্তদর্শনম্। ' [ও পপ, 

্ণাং বিদ্যাহেতৃত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্মমীসম্তবাচ্চৈততমা- 

মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ-_অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রেমিদ্তেনা- 

ইন্তরালে বর্তমানোইপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে | কৃতঃ | তদ্- 
দৃষেঃ। রৈকবাচক্লবীপ্রত্তীনামেবস্তৃতানামপি ব্রন্ধবিব্ৃশ্র- 
ত্যুপলব্ধেঃ ॥ ৩৬ ॥ 4 

অপি চন্ম্যতে ॥ ৩৭॥% 
সন্ব্তপ্রভৃতীনাঁঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাঁদনপেক্ষিতা শ্রমকর্মমণু 

বিবিদিষাবাক্যে ষজ্ঞাদিযু প্রত্যেকং করণবিতক্তিশ্রতেরাশ্রমকর্মাভাবেইপি ' 

ব্ণমাতধর্্াণাং দানাদীনাং সন্তবাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ স্তাদিত্যা-, 
শঙ্ক্য কেবলবর্ণধন্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্মণাং বৈয়্থ্যাদ নাশ্রমিণামন- 

ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ । আশ্রমেতি । অনাশ্রমকর্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি 

পূর্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র- 

মিতবেনেতি। শদৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈক্কেতি। ইত্যাননগিরিঃ। 

শ্রোতীং দৃষ্টিং শিষ্ট। স্মার্তীমপি দর্শয়তি। অপীতি। শ্রতিস্থৃতিত্যাং 

সিদধে সিদ্ধান্তেহনস্তরসত্রনিরন্তঞ্চোদামাহ | নম্থিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্মণো 

রৈক্কা্দীনাং বিদ্যাসন্তবাঁৎ বর্ণোপাঁধাবুক্তাৎ কর্মণো বিদ্যেত্যত্ শ্রতিস্থত্যো" 
51851851058 /58885855588528 

দেবারাধন। ও জপাদি কার্ষ্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব 

হয়। রৈক ও বাচক্রবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাহারা শ্রুতিতে 

ব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্তন দ্বারা ব্্গচর্ধ্য ব্রত উদ্যাপন করিয়াছে" 

অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরপ লোক 

বিধুর। পর্ীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দ্ারপরিগ্রহ করে নাই ও 

সন্্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের 

বরণধ্শ দান পুজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের 

্রদ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে ।) 

ম্বর্ত প্রভৃতি খষি নগচর্য্যায় ( নগনচ্য্যা সবন্ত্যাগী সন্ন্যাসী) থাঁকিতেন, 

কোনও কিছু আশ্রমকর্্ করিতেন না, অথচ মহাঁভারতাদি ইতিহাস-স্থ তিতে 

লিখিত আছে, তাহারা মহাযোগী ছিলেন । বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শান্ত 

(শ্রুতি ও স্মৃতি) প্রাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শান্ত কে? বিধায়ক 
ভিডি বিটি গিটার

 

* আশ্রমকর্দত্যাগিনাং স্র্তপ্রভৃতীনাং জ্ানিত্বমিতি শেষঃ |--দন্বরত প্রস্থৃতি খে আশ্রম 

কর্ম করিতেন ন| অথচ ভাহারা জানী হুইয়াছিলেন। এ কথ ইতিহাসাঞ্সক শ্বৃতিতে 

( পুরাণদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে। / 



৩৮স্থ,] . শ্ভামতী”টীকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। : 8৭৫ 

মপিংমহাযোগিতব যত ইতিহাসে | নম লিঙ্গমিদং রতি 
স্মৃতিদর্শনমুপম্যত্তং কা মু খলু প্রাপ্তিরিতি মাইভিষীয়তে ॥৩৭| 

বিশেষানুগ্রহন্চ ॥ ৩৮ ॥% 
তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসন্বদ্ধিভির্জ- 

'পোপবাসদেবতারাধনাদিভির্ধন্মবিশেষৈরনুগ্রহো! ..বিদ্যায়াঃ 
সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতি? | 

:*. জিপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদতরাক্মণো নাত্র সংশয়ঃ | 
 ককুর্যযাদন্যন্ বা কৃরধ্যাম্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকান্তরং বক্তব্যমিতার্থঃ| আশ্রমধর্্ীভাবেইপি বর্ণধন্মম- 
বিশেধৈরমুগৃহীতা। বিদ্যোদেষ্যতীতি স্থত্রেণ সমাধত্তে সেতি। ইত্যাননগিরিঃ। 

যদি বিদ্যাসহকারীণ্যাশ্রমকর্ম্াণি হস্ত ভো৷ বিধুরাদীনামনা শ্রমিণামনধিকা- 
রোবিদ্যায়াম্। অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্শণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নাত্য- 
স্তমকর্্মাণো। রৈকবিধুরবাচকবীপ্ভ়ৃতয়ঃ। সম্তি ছি তেষামনীশ্রমিতধে জপোপ- 
ৰাঁসদেবতারাধনাদীনি কর্মাণি। কর্দণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্.। আশ্রমকর্মণামুপ- 

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত ম্মারক শাস্ত্র কার্ধ্যকারী হইতে পারে না। সুত্রকার 
এতওপ্রন্নের প্রত্ত্তরার্থ বলিতেছেন । ্ 

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুতসন্বন্ধীয় ( পুরুষমাত্রকর্তব্য ) জপ, 
উপবাস ও দেবসেব প্রভৃতি ধর্মমবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও 
বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে। স্থৃতি বলিঘ্পাছেন “ব্রাহ্মণ জপকর্মের দ্বারাও 
পিদ্ধ হন। অন্ত কোন আশ্রমধর্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ 1” 
( মৈত্র-মিত্রতায় অবস্থানকারী । অহিংসক বা দয়াবান্।) এই স্ৃতি বিধুর 
ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে 
বলিয়াছেন। অন্ত স্বতিতেঞ আছে “বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে 

গরমা গতি প্রাপ্ত হয়।” এই স্মৃতি জন্মান্তরসঞ্চিতধর্সংস্কারবিশিষ্ট দিগের 
প্রতি বিদর অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন । বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দুষ্ট 

* বনুধর্মাবিশেধ্রহু গ্রহে! বিদ্যায়! ইতি পুরণীয়ম্। আশ্রমধর্পাভাবেহপি বর্ধ্শৈরনুগৃহীতা 

বিগ্যা উদেষ্যতীতি শুত্রভাংগর্ধযার্ঘঃ।_ না শ্রমবিশেধে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ হিশেষ 
বরধর্ধে রত খাফেন। আুরিত সেই সেক্ট ধর্মের স্বারা তাহাদিগের প্রতি বিদণার জনুগ্রহ 
(উদয়) হইতে দেখা বাক অর্থাৎ আ।নোদয়ের প্রতি বর্ণধর্মেরও নিমিত্বত। আাছে। 

ও 
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ইত্যসন্তবাদাশ্রমকর্্মগোহি জপেহধিকারং দর্শয়তি। জন্মা- 
্তরানুিতৈরপি চাশ্রমকর্মাভিঃ সম্ভবত্যেব ০৪ অমু- 
গ্রহঃ | তথাচ স্মৃতিঃ-- 

'অনেকজনম্মসংসিদ্ধস্ততে। যাতি পরাং গতিম্ঃ | 

ইতি জন্মাস্তরসঞ্চিতানপি মংস্কারবিশেষানুগ্রহীতূন বিদ্যায়া 
রশি | দৃষ্ার্ঘ। চ বিদ্যা গ্রতিষেধাভাবমাত্রেণাপ্যর্থিনমধি- 
করোতি শ্রবণীদিষু। তন্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো৷ ন বিরু- 
ধ্যতে ॥ ৩৮ ॥ 

অতন্ত্বিতরজ্জ্যায়ে! লিঙগাচ্ | ৩১।।% 
অতস্তবস্তরালবর্তিত্বাদিতরদাশ্রমবস্তিত্বং জ্যায়োবিদ্যাসাধনং 

কাপ 

লক্ষণত্বািতি ন তেষামনধিকারোবিদ্যান্থ। “জন্মাস্তরানুিতৈরপি চে”তি। 
ন খলু বিদ্যাকার্যে কর্মণামপেক্ষাইপি তৃৎপাদে । উৎপাদয়স্তি চ বিবিদিয়োপ- 
হারেণ কর্দাণি বিদ্যাম্। উৎপক্নবিবিদিষাণীং পুরুষধৌরেয়াণাং বিদ্বসন্র্ত- 
প্রতৃতীনাং কতং কর্ণভিঃ। যদ্যপি চেহ জন্মনি কর্মাণ্যননুট্িতাঁনি তথাপি 
মিরা প্রাচি ভবেহনুঠিতানি তৈরিতি গম্যত ইতি। নন 

যথাধীতবেদ এব ধর্মাজিজ্ঞাঁসায়াঁমধিক্রিয়তে নানধীতবেদ ইহ জন্মনি তথেহ 
জন্মষ্ঠাশ্রমকর্ম্োৎপার্দিতবিবিদিষ এব বিদ্যায়ামধিকতে| নেতর ইত্যনাশ্রমি- 
গামনধিকারো! বিধুরগ্রততীনামিত্যতত আহ--“দৃষ্টার্থা চেঙ্তি। অবিদ্যানি- 
বৃতিরধিদযায়। দৃষ্টোইর্থ। স চান্বয়ব্যতিরেকদিদ্বো। ন নিয়মমপেক্ষত ইত্যর্থঃ। 
প্রতিষেধো বিঘাতস্তস্তাভীব ইত্যর্থঃ। যদ্যনাশ্রমিণাঁমপাধিকাঁরো বিদ্যাঁয়াং 
কৃত্তং তর্থ্যাশ্রমৈরতিবহলীয়াসৈরিত্যশঙ্ক্যাহ-- 

্বস্তেনাশমিত্বমান্েযম্। দৈবাৎ পুনঃ প্্যাদিবিয়োগতঃ সত্যনাশরমিদ্ধে 

অর্থাৎ ঁহিক বা প্রত্যক্ষ । সুতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব ব৷ প্রতিবন্ধক 

মোচন হইলেই 'বিদ্যামাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যাধিকার জন্মে । 

অতএব, বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ। 
বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা! আশ্রমাবস্থান গ্রেষ্ঠ। কারণ 

স্পা শিাাাাটীিাটিিিীিিরাটি 

* অতঃ অত্বযালবর্তিবাৎ অনাশ্রমিত্বাৎ ইতরৎ অন্ৎ আইশ্রমিত্বং জ্যায় তেষ্ঠমিতি লিঙ্গা€ 
ভোস্তাৎ শ্বার্থাচ্চ বিজ্ঞায়তে ।-_-আশ্রমিত্ জনাশ্রমিতথ উভয়ের ম্খ্ আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, ইহ) 
শ্রতিস্থতির ত।ৎপর্যাার্ঘ গর্যালে।চনে বিজঞাত, হওয়। ঘায়। 
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শতিশ্বৃতিসন্্ ্বত্বাৎ। শ্রতিলিঙ্গাচ্চ “তেনৈতি ত্রচ্ষবিত 
পুণ্যকৃৎ তৈজনশ্চ' ইতি। “অনাশ্রমী ন ভিষ্ঠেত দিনমেক- 
মপি ছ্বিজঃ 1 “নম্বখসরমনা শ্রমী স্ধিত্ব| কচ্ছমেকঞ্চরেৎ? ইতি 
চ স্বৃতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

তনভুতস্য তু নাতভ্ভীবো জৈমিনেরপি 
নিয়মাতদ্রপাভাবেভ্যঃ 1 ৪০ ।)% 

ন্ত্যর্দরেতন আশ্রম! ইতি স্থাপিতমৃ। তাংস্ত প্রাপ্তস্ত 
 কথঞ্চিত্ততঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়? | পুর্ববধর্মস্বনু- 

ানচিকীর্যয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যতোহপি স্তাৎ বিশেষা- 

ভবেদধিকারোধিদ্যার়মিতি শ্রুতিম্থৃতিসন্দর্ডেণ বিবিদিষস্তি যজ্ঞেনেত্যাদিন 
জায়ম্বাবগতেঃ শ্রুতিলিঙ্গাঁৎ শ্বৃতিলিঙ্গাচ্চাবগমাতে । তেনৈতি পুণ্যকৃর্দিতি 
শ্রুতিলিঙ্গমনাশ্রমী ন নিষ্ঠেতেত্যাদি চ স্থৃতিলিঙ্গম্। 

আবোছবৎ প্রত্াবরোহোইপি কদাচিদৃর্ধরেতসাং স্াদিতি মন্নাশঙ্কানিরা- 

এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রমবিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে 

থকে । ততকারণে আশ্রম।বস্থানের জ্ঞানসাধনতা৷ অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অস্ত- 

রঙ্গ (নিকট সাধন )। আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে যে আশ্রমিত্বই 

শ্রেষ্ঠ, তাহ! শ্রতিও বলিয়াছেন এবং স্থৃতিও বলিয়াছেন। অধিকক্ত স্বতি 
অনাশ্রমীর নিন্দা করিয়াছেন। শ্রুতি বগা--“আশ্রমধর্থমে রত থাকিলে 
ক্রমে ব্রঙ্গবিৎ পুণ্যককৎ ও তেজঃসম্পন্ন হম।” স্বৃতি বথা--“দ্বিজ অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বা, এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না।” “যদি পূর্ণ এক 
বংসর মনাখ্মী থাকেন তাহা হইলে তাহাকে প্রারশ্চিস্তাত্মক কৃচ্চ ব্রত 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে |? 

শাস্্ে উর্ধারেত আশ্রমের অর্থাৎ মন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আগে, ইছ। স্থিরী- 
কৃত হইরাছেে। এক্ষণে সংশম-সে আশম প্রাপ্ত হইলে পুনর্ধার তাহা 

* তড়তহ প্রাপ্োর্ধরেভোতাবন্ত অতন্তাবস্ততঃ গ্রচাতিরনান্তীতি নিয়ম দিশান্ত্রেতা! 
বিজ্ঞয়তে। এতচ্ট মতং দৈমিনেরণি। _উদ্ধারেত আএম অর্থ[ৎ সম্লা।ম নামক চতুর্থাশ্রম 
প্রাপ্ত হঠনে তাহা"হইচত আর অবরোহণ হয় না। অর্থাৎ সে আর নিয়াত্রমে আমিতে 
পারে না। ইন! জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভভরবেরই অভিমত | অবরোহণ ন| হওয়ার জ্ঞাপক 
নিয়মশান্ত্, অতজপের অর্থ।ৎ অবরে|হণের নিষেধ শান্তর ও শিষ্টাচার । (ভাষ্যব্য।ৎ)1 দেখ )। 



8৭৮ বেদাস্তদর্শনম্। , , [৩অ, ॥পা 
' 

ভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে । তন্ভুতন্ত তু প্রতিপন্গোর্ধ- 
রেতোভাবস্য ন কথঞ্চিদপ্যতস্ভাবো৷ ন ততঃ গ্রচ্যুতিঃ স্তাৎ। 
কৃতঃ। নিয়মাতদ্রপাভাবেভ্যঃ | তথ! হি-_অত্যন্তমাত্বানমা- 
চারধ্যকুলেহবসাদয়ন্সিতি অরণ্যমিয়াদিতি পদক্ততো! ন পুনরে- 
য়াদিত্যুপনিষদিতি। . * 
 “আচার্্েণাভ্যনুজ্ঞাতশ্তুর্ণামেকমাশ্রমমূ। 

আবিমোক্ষাৎ শরীরন্ত সোহনুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি 1” 

ইতি চৈবষ্জার্তীয়কো নিয়ম গ্রচ্যুত্যভাবং দর্শয়তি.। যথা চ. 
্রহষচরধ্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচরধ্যাদেব প্রত্রজেৎ্ ইতি 

চৈবমাদীন্যরোহরূপাণি বচাংস্থ্যপলভ্যান্তে নৈবন্প্রত্যবরোহ- 

_করণারধমিপমধিকরণম্। পূর্বর্শেযু যাগহোমাদিযু রাগতে। বা গৃহস্থোহহং 
পত্নযারদিপরিবৃতঃ স্তামিতি। নিয়মং ব্যাচষ্টে “তথা হাত্যন্তমাত্বানমিশতি। অত" 

ন্রপতামবরোহতুল্যতাভাবম্। ব্যাচষ্টে-“ষখা চ ক্রদ্ষচধ্যং সমাপ্তি 
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হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না? অর্থাৎ ফিরিয়া আবার গাহস্থ্যদি 

গ্রহণ করিতে পারে কি না? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্বপক্ষে 

পাওয়। যায়, আর একবার পুর্বধন্ম সকল (গাহ্স্থ্যাদিবিহিত কর্মুকলাপ ) 

ভালরূপে অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা ফিরিতেও .পারে। 

আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রতি থাকায় পুনর্গার্স্থা অশাস্রীয়। 

এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই স্থত্রকার ততির্যার্থ সুত্র বলিলেন। 

শত্রের অর্থ এই যে, তত্তুত--একবার সেই ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চতুরথাশ্রমপ্রাণ্ধ 

হইলে আর তাহার অতন্ভাৰ অর্থাৎ কোনও প্রকারে, ইচ্ছোদ্রেক হইলেও 

তাহ! হইতে অবরোছ্ণ ( পুনর্থীর্সথ্যাদিতে আগমন ) নাই। জৎ্প্রতি 

হেতু-নিয়ম, অতদ্রুপতা ও অভাঁব। নিয়ম অর্থাৎ মরণাস্ত অরণাধাদ 

গ্রভৃতির নিয়ম। শাস্ত্র সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বীধিয়া দিয়াছেন । অত- 

ভ্রপতা (তদ্প করার নিষেধশাস্ ) অর্থাৎ সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্্থ্য 

ন। কর।। শাস্ত্র দেরপ করার দোষোদেবাষণ করিয়াছেন। অভাব অর্থাৎ 

শিষ্টাটারের অভাব | কোনও শিষ্ট সেরূপ করেন নাই। [তথা হিঃ..বিদবাস্তে ] 

নিম যথা-_“আপনাকে গুরুগৃছে অতিশয়িত ক্রেশসাধ্য কর্মের দ্বাী রিট 
করতঃ পরে অরণ্যে গমন করিবেক। অর্থাৎ নির্ভনসেবিত্ব, উপলক্ষিত 

উর্ধরেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক। ইহাই শাস্ত্রোপদিই পথ। ভাঁহা হইতে 
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রূপা্টণি| ন চৈরমাচারাঃ শিট| বিদযান্তে। যত, পূর্ববধর্স্বনু- 
ষাঁনচিকীর্যয়! গ্রত্যবরোহণমিতি তদসৎ | 'শেয়ান্ স্বধর্থো। 
বিগুণঃ পরধর্ণ্মাৎ স্বনুষঠিতাৎ” ইতি ম্মরণাৎ। ন্যায়াচ্চ। যে! 
হি যং প্রতি.বিধীয়তে স ত্য ধর্তো। ন তু যো থেন স্বনুষ্ঠাতুং 
শক্যতে। চোদনালক্ষণত্বাদ্বরস্ত । ন চ রাগাদিবশাৎ 

প্রচ্ুতিঃ | নিয়মশাস্তস্ত বলীয়স্তীৎ| জৈমিনেরগীত্যপিশবেন 
জৈমিনিবাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রাতিপত্তিং শাস্তি প্রতিপত্তিদা- 

, যায় ॥ ৪০ ॥ 

অভাব শিষ্টাচারাভাবম্। বিতজতে--“ন চৈবমাচারাঃ শিষ্ট”ইতি । অতি" 
রোহিতার্থমন্তৎ। 

আর পুনরাগত হইবেক না অর্থাৎ পুনর্গাহস্থ্ে আমিবেক না। ইহাই উপ- 
নিষৎ অর্থাৎ রহন্ত (শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব ।)” "গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চার 
আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধিবিধানক্রমে অনুষ্ঠান করি- 
বেক।”এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শান্ত উত্তরাশ্রমগৃহীতার পূর্বাশ্রমে 
ফিরিয়া আসা নাই বলিয়ছেন। অতজ্রপ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের ন্যায় 
অবরোহণ ক্রমের অভাব (না থাক ) দেখ! যাঘ। “ত্রহ্গচর্য্য সমাপ্ত করিয়া 

* গৃহী হইবেক। অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রত্রজ্যা করিবেক 1” এই যেমন পর 
পর উচ্চ আশ্রম গমনের ক্রম, দেখা যায়, এরূপ অনারোহণ ক্রম কুত্রাপি বা 
কোনও শীস্ত্রবাক্যে দৃই হয় না। অপিচ, ফিরিয়। খাসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও 
নাই। কোনও শিষ্টকে ( ধর্মমর্মক্ত আস্তিক খষিকে ) উত্তরাশরম গ্রহণের 

পর পুনর্ার্স্থ্য করিতে দেখা যায় নাই। [যত্তু-“ধ্শান্ত ] বলিয়াছিলে যে, 

পূর্ব সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছায় পুনরাবর্তন ঘটিতে পারে, 

' আমর! বলি, ঘটিতে পারে না। কারণ এই যে, স্থৃতির অনুশানন আছে-- 

“সর্বা্ স্বন্দর পরধর্্ম অপেক্ষা) অল্প কিছু স্বধর্্ম শ্রেষ্ট ।” ( পরধর্প - অন্থা* 

শ্রমের ধর্ম )। এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, যে যাহা ভালরূপ 

অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ__তাহাই তাহার ধর্ম, এমন নহে; কিন্তু বাছা যাহার 
জন্ত বিহিত-্তাহাই তাহার ধর্ম । ইহাই বিধিবাক্যান্থমেয় ধর্ম বা ধর্ম" 

ক্ষণে রহস্ত। [ নচ.. 'দার্চায় ] চতুরথাশ্রমী স্বাবলগ্িত আশ্রম হইতৈ 

চযুত হইতে পারিত'ষদি রাগের অর্থ।ৎ এচ্ছিক ব্যবহারের প্রাবল্য থাকিত। 
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ন চাধিকাঁরিকমপি পতনানুমানাতদ- 
. যোগাৎ | 8১|% 

যদি নৈঠিকো! ব্রহ্মচারী প্রমাদাঁদষকীর্য্যেত কিং. তস্য 
্রন্মচাঁধ্যবকীণাঁ নৈর্ধতং গর্দভমালভেত ইত্যেতৎ প্রায়- 
শ্চিন্তং স্তাছ্ুত নেতি। নেত্যুষ্যতে | যদপ্যধিকারলক্ষণে নি-. 
পাঁতং প্রায়শ্চিত্তং__অবকীর্ণিপশুশ্চ তঘ্দাঁধানস্তাপ্রাপ্তকাল- 
্বাদিতি তদপি,ন নৈত্ঠিকস্ত ভবিতুমর্হতি। কিং কারণমূ। * 

্রা়শ্চি্তং ন গশ্তাীতি নৈট্টিকং প্রতি প্রায়শ্িত্বাভাবস্মরণাৎ নৈর্ধত- , 
গর্দতালম্ঃ প্রাযশ্চি্রমুপকুর্বাণকং প্রতি । তস্মাচ্ছিন্নশিরস ইব পুংসঃ প্রততি- 
ক্রিয়াভাব ইতি পূর্বঃ পক্ষঃ| সৃত্রযোজনা তু-_ন চাধিকারিকমধিকারলক্ষণে 

কিন্তু রাগপ্রাবল্যের সম্ভাবনা! নাই। কারণ, রাগ অপেক্ষা নিয়ম শান্ত 
বলবান্ এবং তাহারই বলে রাগের খর্ধতা সঙ্ঘটন হয়। এ সিদ্ধান্ত কেবল 
বাদরায়ণসন্রত নহে, জৈমিনিসন্মতও বটে। 

নৈিক ব্রহ্ষচাবী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতাপ্রমূক্ত অবকীর্ণাী অর্থাৎ 
ভঙ্গত্রত বা ব্রহ্মচ্ধাচ্যুত হন তাহ! হইলে তাহাকে “অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নির্খতি 
দেবতার উদ্দেশে গর্দভ পণ্ড আলভন করিবেন” এতংশান্োক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইংব কি না তাহা এতৎস্থত্রে বিচারিত হইয়াছে। বিচারের নিষ্বর্ম 

* আধিক[রিরুং অধিকার্লক্ষণে নির্গাতং যৎ প্রায়শ্িত্তং তং নৈ্িকে ভবিতুং নার্ঘতি। 
কৃতঃ? পতনানুমানাৎ তদষে।গাৎ। অগ্রতিসম।ধেয়পতনম্মরণাৎ তত্প্রায়শ্চিত্তাধোগাদিতি 
যাবৎ ।-_পূর্দ্মীমাংন।র প্রথমকাণ্ডে একটা প্রায়শ্চিত্ত কখিত হইয়াছে, তাহ! এই-_এক্রঙ্গচ্যা 
ভঙ্গ হইলে গর্দত পণ্ড বধ করিয়া তন্বার| নৈর্ধত যাগ করিবেক।” এই প্রায়শ্চিতত নৈষ্ঠিক 
্রক্ষটারী পক্ষে বিহিত নহে । উপকুর্বাণের প্রতি বিহিত। কারণ এই যে, উত্ত প্রায়শ্শিত্ত 

পশুহোমাতবক, পশুহে।ম অগ্মাধনলাপেক্ষ সৃতরাং তাহ! স্ত্রীগ্রহণসাপেক্ষ। পঞ্চঠোমের, 

নিমিত্ত অগ্নাধান করিতে হইলে অগ্রা।ধানার্ঘ স্ত্রীগহণ করিতে হইবেক কিন্ত স্ীগ্রহণ 
করিলে নৈঠিকের পাতিতা জন্মে। মে পাতিতোর বা দে গাতকের প্রায়শিত্ত নাই। সেই 
অন্য প্রোক প্রায়শ্চিন্ত নৈষ্টিকের নহে; উপকূর্বাণের। উপকৃর্ধাণ ব্রঙ্গচ।রী স্তীগ্রহণ ও অগ্ি- 
গ্রহণ করিলে সেরূপ পাতকী হন না--নৈষ্িক যেরূপ হন। অতএব, প্রায়স্টিতন।শয নছে 
এরূপ পতক স্বৃত (স্ত্বতিতে উক্ত) হওয়ায় নৈষ্ঠিক ত্রদ্দচারীর ব্র্গীচর্যাতল্গজনিত দৌষের ন।শক 
প্ায়শচিত্তের অভাব (না থাকাই) স্থিরীকৃত হয়। ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ববক ব্হষচর্ধয 
তক্গ করিলে নৈিকের পতন ও প্রায়শ্চিতাভাব কিন্ত তাহা অনিচ্ছা পূর্বক হইনৌ প্রায়শ্চিত্ত 
ও গতন[ভাব স্বীকৃত হয়। উপকৃর্বাণের ইচ্ছানিচ্ছাকৃত দোষের পরিহার আছে। 
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। আটো নৈষ্ঠিকং ধর্ম যন্তপ্রচ্যবতে পুনঃ । 
'প্রায়শ্চিত্তং ন গশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা? ॥ 

ইত্যপ্রতিসমাধেয়পতনম্মরণাৎ ছিন্ন শিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপ- 
পত্তেঃ। উপকৃুর্ববাণস্ত তু তাদৃক্পতনম্মরণাভাবাদুপপদ্যতে 
তত প্রায়শ্চিত্মূ | ৪১॥ " 

উপপূরবপি ত্বকে ভাবমশনবভদক্তম্ ॥ ৪২ ॥% 
*. অপি ত্বেকে আচার্ধ্যা উপপাতকমেবৈতদিতি মযস্তে 

স্ীশীশিিশিপিপশিশিিশিশ্। ০ পোপ পে 

প্রথমরাণ্ডে নির্ণীতমবকীর্িপপ্তশ্চ তত্বদাঁধানস্তাপ্রাপ্তকালত্বাদিত্যনেন যং 
প্রায়শ্চিন্তং তন্ন নৈঠিকে ভবিতুমর্হতি। কৃতঃ। আরঢ়ো নৈষ্ঠিকমিতি স্মৃত্যা 
পতনশ্রত্যন্ুমানাৎ ততপ্রায়শ্চিত্তীযোগাৎ। 

ক্রুতিস্তাবৎ স্বরদতোহসন্কুচদ্বৃত্থিত্রঙ্ষচারিমাত্রস্ত নৈঠিকলোপকু্াণ 

এই যে, হইবে না| "যদিও অধিকারনির্ণয গ্রকরণে কথিতগ্রকার প্রায়শ্চিত্ত 
অভিহিত হইয়াছে, কথিত'হইয়াছে, তথাপি, সে নির্ণয় নৈঠিকের জন্ত নহে। 
কেন না নৈষ্টিকের অগ্ন্যাধান নাই। অগ্ন্যাধান ন| থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
অনম্তব। তাহার অগ্ল্যাধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত। শান্তর আছে, “যে 

ব্যক্তি নৈষঠিকধর্ষ্দে আরোহণ করিয়] পশ্চাৎ তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন 
কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি ন| যে, তন্বারা সেই আত্মঘাতী অতিপাতকী শুদ্ধ 

“হইতে. পারে ।” এই শাস্ত্রে নৈষ্টিকের বিবাহকরণজনিত্ত পাপের নাশক 

প্রায়শ্চিত্ত ন! থাকা অভিহিত হইয়াছে । পাপনাশক, প্রায়শ্চিত্ব না থাকায় 
তৎকর্্মকরণে পতিত হইতে হয়, সুতরাং অজ্তানকূত সরৎ ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের 
জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রীয়শ্চিত্ত উপকুর্ধাণের পক্ষেই 
বিহিত। নৈঠিকের পক্ষে নহে । যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎস| নাই, তেমনি, 
নৈঠিকাশ্রম আশ্রয় করিয়। পশ্চাৎ তাহ ত্যাগ 'করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত 

নাই। 'উপকুর্বাণের সেরূপ পাতিত্য গুনা যায় না, স্থৃতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
উপকুর্ঝাণ বরহ্মটারীর পক্ষেই বিহিত। 

* উপগধং পূর্ব বস্য তৎগাতকম্। উপপাতকমিতি যাবৎ। নৈঠ্িকব্রতলোপদ্যোপ- 
পাঁতকত্বং একে খবযয় আহরিতি শেষঃ। অতএব ভাবং প্রায়শ্ি্তাস্তিত্ম। অশনবদিতি 
টান; | বথা বরক্ষচারিপো মধুমাংসাদিতক্ষণে ব্রতলোপঃ প্রায়শ্চিতঞ্চ তখা। তছুক্তমিতি 
জৈমিমিনা! পুর্ববক1ণ্ডে।--কোন কোন খষি বলিয়াছেন, নৈঠিক ্রদ্মচারীর গরুদারাদি ব্যতীত 
অন্য স্ত্রীতে ব্ষচর্ধ্য লোগ হইলে ভজ্জনিত তাহার উপপাতক জঙ্গে, সেই জন্য তাহার প্রায় 
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তিক্রিয়ত্বং ন শ্রুতৌ সব ব! প্রসিদ্ধমস্তি। ব্যপদেশভেদ- 
শ্চায়ং তত্বভেদপক্ষ উপপদ্যতে। তন্বৈকদ্ে তু এবৈকঃ 
সন্ প্রাণ ইন্দিয়ব্যপদেশং লভতৈ,ন.লভতে ৮ ইতি বিপ্রতি. 
যিদ্ধমৃ। তম্মাত্তত্বান্তরডূতা ুখ্যাদিতরে | কুতশ্ তত্বাস্তরুড়ূত। 
মুখ্যাদিতরে ॥:১৭ ॥ 

ভেদশ্রুতেই ॥ ১৮ ॥৯ 

শ্রতেশ্চ গতিদর্শিতা। তথা জোঠে প্রাণশবান্ত ধাত্াদি্িয়েযু তত্ব ততন্ততবা- 
স্তরেষু লাক্ষণিকঃ গ্রাণশব্ ইতি যুক্তম। ন চ মৃখ্যত্বান্থুরোধেনাবগতভেদয়ো- 
রৈক্যং যুক্তমূ। মাভৃদঙ্গাদীনাং তীরাদিভিরৈক্যমিতি। অন্তে তু ভেদ- 
শব্দাধ্যাহারভিয়া ভেদশ্রুতেশ্চেতি পৌনরক্ত্যতিয়া চ ওক্ছস্ত চান্তরোক্ত- 

. পরামর্শ কত্বাদস্তথা বর্ণযাঞ্চজুঃ। কিমেকাদশৈব বাগাদয় ইন্রিয়াণ্যাহে। প্রাণো- 
হগীতি বিশয়ঃ। ইন্ত্স্তাত্বনোলিঙ্গমিক্রিয়ম। তথা! চ বাগাদিবৎ প্রাণস্তাপীন্ত্র-" 
লিঙ্গতান্তি। ন চ রূপার্দিবিষয়ালোচনকরণতেন্রিয়তা। আলোকস্তাপীন্িয়- 
বগ্রসঙ্গাৎ। তন্মাভৌতিকমিন্্রলিঙ্গমিক্িয়মিতি বাগাদিবৎ প্রাণোপীন্দ্রিয়মিতি 
গ্রাপ্তম। এবং প্রাপ্তেংভিধীয়তে । ইন্্রিয়াণি বাগাদীনি শ্রেষ্ঠাৎ প্রাগাদন্তত্র। 
কুতঃ। তেনেক্রিয়শবেন তেষামেব বাঁগাদীনাং ব্যপদেশাৎ। নহি মুখ্য 
প্রাণ ইঞ্জিয়শবো দৃষ্টচরঃ। ইন্্লিঙ্গতা তু বুৎপত্তিমাত্রনিমিত্বং যথা গচ্ছতীতি 
গৌরিতি প্রবৃত্থিনিমিত্তন্ত দেহাধিষ্ঠানত্বে দতি রূপাদ্যালোচনকরণত্বমূ। ইদ- 
ধান্ত দেহাধিষ্ঠানত্বং যদ্দেহানুগ্রহোপঘাতাভ্যাং তদনুগ্রহোপঘাতৌ | তথা চ 
নালোস্তেব্িয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মা্চের্বাগাদয় এবেন্রিয়াণি ন প্রাণ ইতি 
সিদ্ধমূ। ভাঁষ্যকারীয়ং তধিকরণং তেদশ্রতেরিত্যাদিযু তরে নেয়মূ। 

পুরস্কারে মনকেও সংগ্রহ কর! হইয়াছে (মন ষষ্ঠ ইন্জিয়,এইবূপ স্থৃতি আছে) 
পরন্ত কি শ্রতি কি স্ৃতি কোথাও প্রাণের ইন্িযত্ব কথন নাই । [ব্যপদেশ... 
দিতরে ] বাধক প্রমাণ না৷ থাকিলে বস্তুভেদ পক্ষেই নাম ভেদ াগ হ্য়, 
বন্তর একত্ব অন্থপপন্ন থাকে । যদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয় একই বস্ত হয়, তাহা, 
হইলে একই প্রাণ একস্থানে ইঞ্জিয় নাম প্রাপ্ত হয়, অন্ঠস্থানে তাহ! হয় না, 
এ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। এই সকল কারণে বগিতে হয় মানিতে হয়, অন্ত একা- 
দশ প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক পদার্থ। এ হেতুতেও ইতর রঃ মুখ্য 
প্রাণ হইতে পৃথক-_ 

* গ্রাণেত্যোভিক্না বাগদয় ইতি শরবশীদিতি শুত্রাকষয়ার্থ;।*এতেন যুখ্যন্তেতরভিনতে প্রাক 
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ভেদেন চ বাঁগাদিভ্যঃ প্রাণঃ সর্বত্র আঁয়তে। “তে হ 
বাচম্ছ” ইত্যুপক্রম্য 'বাগাদীনম্থরপাপ্]বিধবস্তানুপন্যন্তোপ- 
হৃত্য বাগাদিপ্রকরণং "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচু% ইত্যন্থর- 

বিধ্বংসিনে। মুখ্যন্ত প্রাণস্ত পৃথগুপক্রমাৎ। তথ। “মনো বাঁচং 
প্রাণং তান্যাত্মনেহকুরুত ইত্যেবমাদ্যা অপি ভেদশ্রতয় 
উদাহ্ভব্যাঃ। তন্মাদপি তত্বান্তরভূত। মৃখ্যার্দিতরে। কুতশ্চ 
তত্বাস্তরভূতা মুখ্যাদিতরে ॥ ১৮ ॥ 

ঠবলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১১।% 
এবং ভেদেনো পর্য্যারসংজ্ঞভ্যা মুক্তে' পৃথকৃজন্মেক্েশ্চেতি তদ্বাপদেশাদিতি 

হেতুর্ধ্যাখ্যা ত:1 তেদশ্রুতেরিতি স্থত্রেণ প্রকরণভেদো হেতুরুক ইতি ন পৌন- 
রুক্র্যম। তে দেবাঃ শান্ত্রীয়ে ভ্রয়মনৌ বৃত্তিরূপাঃ, অন্থ্রাণাং পাপবৃত্তিরূপাণাং 
জয়ার্থমূদ্গীথকর্ষ্ণি প্রথমং ব্যাপৃতাং বাঁচমুচুন্ব্ন উগায়ান্রনাশার্ঘমিতি তথা- 
স্বিত্যঙ্গীকৃত্যোদণীয়ন্তীং বাচমনৃতাদিদোষেণ বিধ্বংসিতবন্তোইন্্রা ইত্োবং 
ক্রমেণ সর্কেধিক্রিয়েযু পাপগ্রস্তেষু পশ্চাদথেতি প্রকরণং বিচ্ছিদ্য প্রমিদ্ধমান্তে 
ভবমাসন্যং মুখ্যং প্রাণমৃতুত্বপ্ন উদগাঁষেতি তেন প্রাণেনোদগাত্রা নির্বর্ষ়তয়া 

 জঙ্গদৌষশূন্তেনাস্থরা নষ্টা ইতান্থরাণাং বিধ্বংদিনো মুখাপ্রাণন্তোজের্ডেদসিদ্ধি- 
রিত্যাহ__তে হেতি। তানি ত্রীণান্থান্তাত্বনে স্বার্থং প্রজাপতি: কতবানিভার্থঃ। , 

ইতি র্বপ্রভা। , 

যেহেতু ভেদ-আতি আছে_ সর্ব বাক্যাদি ব্য হইতে প্রাণের 
ভেদ শ্রবণ আছে। শ্রুতি “তাহারা বাকাকে বলিল” এইরূপে প্রস্তাবারস্ত 

' করিয়া পাপবৃত্তিনূপ অন্থ্রদিগের জয়ার্থ বাক্যাদি ইপ্সিয়ের নিযোগাদি *বর্ণন। 

প্রি 

করিয়া, গ্নে প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ “অনন্তর তাভাঁবা মুখভব মুখ্য 

গ্রাণকে বলিল” এইরূপে অস্ত্র নাঁশক মুখ্য প্রাণের পৃথক প্রকরণ আবস্ত 
করিয়াছেন | “মন, বাকা, প্রাণ, এ মকলকে আয্মার্থে স্থজন করিলেন” 

ইত্যাদি শ্রুতিও মূখ্য প্রাণের ভিন্নতাঁব উদাহবণ। এবং এ হেতৃতেও অন্ঠান্ত 
প্রা মুখ্য প্রাণ হইতে গৃথকৃ। 

রণভেদো হেতুরিতবান্ত;।--কতি বাগ'দি ইন্রিয়কে প্রাণভিন্ন বলিয়াছেন, দে দেও মুখা . 
প্রাণ ও ইতর প্রাণ পরম্পর ভিন্ন। 

* বৈলক্ষণাঁৎ বিরুদ্ধধর্মববাৎ|--বৈলক্ষণ্য ব। বিরুদ্ধ অর্থাং তো থ|কাতেও 
সা প্রাণের ও ইতর প্রাণের ভেদ নির্াতি হয়। 
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বৈলক্ষণ্যঞ্চ ভবতি মুখ্য প্রাণস্যেতরেষাঞচ সবৃপ্ডেযু বাগাদিষু 
মুখ্য একে! জাগর্ডি ম এব চৈকো স্বতানাহনাণ্ত আগর 
তরে। তন্ৈব প্রাণস্তাবন্থিত্যুৎক্রান্তিভ্যাং দেহধারণপাতন- 
হেতৃত্বং নেক্দরিয়াণামু। বিষয়ালোটিনহেতৃত্ঞ্েব্দরিয়াণাং নপ্রাণ- 
স্তেত্যেবঞ্জীতীয়কো তুয়ান্. লক্ষণভেদঃ প্রাণেন্দিয়াণামূ। 
তশ্মাদপ্যেষাং তত্বাপ্তরভাবসিদ্িঃ | যছুক্তং “তত্র তস্তৈব সর্ব 
রূপমভবন্ঠ ইতি শ্রুতেঃ প্রাণ এবেব্দ্িয়াণীতি তদযুক্তমূ। 
তত্রাপি পৌর্ববাপর্ধযালৌচনাস্তেদপ্রতীতেঃ। তথা হি বিদি- 
ষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধে” ইতি বাগাদীনীলি়াণ্যনুক্রম্য 
“তানি মৃত্যু শ্রমো ভৃত্বোপযেমে তম্মাচ্ছাম্যত্যেব বাক্ঃ 

পক শী শিশিসশ্শীশীশি 

বিরুদ্ধধর্শবন্বা্চ । ভেদ ইত্যাহ--বৈলক্ষণাঞ্চেতি। মৃত্যুরীসঙ্গদোষঃ। 
বাগ্বধে ধৃতবতীত্যর্থঃ। বহুভির্ভেদলিৈর্বিরোধাদ্বাগাদীনাং প্রাণরপভবনং 
প্রাণাধীনস্থিতিকত্ববূপং ব্যাখ্যেরম। এতরদেব প্রাণশবস্তেন্িয়েযু লক্ষণাবীজং 

মুখ্য প্রাণের ও অন্ঠান্য প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় সপ 
হইলে (তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরত হইলে) কেবল এক মুখ্ধ প্রাণই 

* জাগ্রৎ থাকে-স্ববাপারে রত থাকে । একখাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যুগরস্ত নহে। 
(মৃত্যু -আদগ্গ দোষ) অন্যান্য প্রাণেরা মৃত্যুগরস্ত । মুখ্য গ্রাণেরই অবস্থানে 

, দেহের অবস্থান এবং তাহাঁরই উংক্রান্তিতে দেহের পতন, তাহা ইন্রিয়গণের 
অবস্থানে ও অনবস্থানে নহে । ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচন| করে, 
প্রাণ তাহা করে না। প্রাণের ও ইন্দরিয়ের মধ্যে এইরূপ এইবপ বছুতর 
বৈলক্ষপ্য (লক্ষণের ভেদ) আছে, সে হেতুতেও অমুখ প্রাণ সমৃদ্ধের ঠেদ- 
সিদ্ধি হয়। [যহছুক্ত২"''তাঁদায্বাম্] তাহার। তাঁহারই রূপ হইল” এই শ্রুতি 

অনুসারে প্রীণই ইন্জ্ির, এই যে এক কথা বলিয়াছিলে, তাহা অযুক্তর্ত-যুক্তি- 

শৃন্ত । কেন-না, দেখানেও পূর্বাপর পর্যালোচনা! করিলে উক্ত উত্রনের ডের 

জানিতে গারিবে। ভেদপ্রতীতি হয় কি-ন! তাহ! দেখ-_“আমিই বঙ্িব, এই 
'ভাবিয় বাক্য ধারণ করিলেন ।” শ্রতি এইরূপে বাগাদি ইন্জিয়ের অগক্রম 
করতঃ ধসিলেন “মৃত্যু শ্রমরূগী হইয়া বাগিক্িয়র্চে গ্রহণ করিলেন, 'সেই 

|. কারণে বানিিয শ্রান্ত হয়।? এইরূপে বাগাদি ইন্রিয়ের শ্রমরপ মৃত্যপন্ততা 
*. বর্ণন-করিয়! পরে বলিয়াছেন-__“মৃত্যু ইহাকে পাইল না--বিনি রগ্যম গ্রাণ।” 
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ইতি চ শ্রমরূপেণ স্ৃত্যুন। গরস্তত্বং বাগাদীনামভিধায় “অথেম- 
য্নেব নাপ্লোৎ যোহয়ং মধ্যম প্রাণ ইতি পৃথক প্রাগং মৃত্যু 
নানভিভূতমনুক্তামতি | 'অয়ং বৈ ম; শ্রেষ্ঠ/ ইতি চ শ্রেষ্ঠতা- 
মন্তাব্ধারয়তি। তশ্মাভদবিরৌোধেন : বাগাদদিযু পরিস্পন্দ- 
লাভ প্রাণায়ততত্বং তব্রপন্ভবনং বাগাদীনামিতি মন্তব্যং ন তু 
তাদাত্যমূ। 'অতএব প্রাণশবস্েব্দ্িয়েমু লাক্ষণিকত্বসিদ্ধিঃ | 
তথ! চ শ্রুতিঃ তত্র তন্তৈব সর্ব রূপমভবন্ তম্মাদেত এতে- 
নাখ্যায়ন্তে প্রাণা%” ইতি মুখ্যপ্রাণবিষয়স্তৈব প্রাণশব্দস্তে- 
ক্রিয়েষু লাক্ষণিকীং বৃত্তিং দর্শয়তি। তম্মাতত্বাস্তরাণি ৪ 
দ্বাগাদীন্দিয়াণীতি ॥ ১৯॥ 

'সংজ্ঞাঘূর্তিকপিস্ত ত্রিরৎকুর্বত উপদেশাৎ ॥২০।% 
শ্ুতৌ তম্মাদেত এতেনাখ্যায়স্ত ইতি পরামুষ্টমিতি ন ভেদাভেদশ্রত্যোর্কিরোধ 
ইতি সিদ্ধঙ্। ইতি রত্বপ্রভা। পু 

এতদ্বাক্যে মুখা প্রাণকে মৃত্ার অনধীন বলা হইয়াছে। অনন্তর “ইনিই আমা- 
দের মধ্যে শ্রেষ্ট” এতদ্বাক্যে শ্রেষ্ঠতাও অবধূত হইয়াছে । অতএব, এ বাক্যের 
অবিরোধে মানিতে হইবে যে, প্রাণের তদ্রপ রূপ-লাভ তত্তাদাস্বয প্রাপ্তি 
নহে, কিন্তু তাহাদের যে পরিষ্পন্দ অর্থাৎ স্বকার্ধ্যসাধনী ক্রিয়া, তাহাই প্রধান 
প্রাণের অধীন এবং তাহাই তাহাদের প্রাণসারূপ্য। [অতএব...ীতি] 
এঁ কথার দ্বারা প্রাণশৰের লাক্ষণিক ইন্দ্রিয়বৌধকত সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রাণ 
শব ইন্জ্িয়বাচক নহে, কিন্তু কথিত প্রকারে লক্ষণার দ্বারা ইন্ত্িয়বাচিক 
হইঘ্বা থাকে । এ তাৎপর্য শুতিতেও ব্যক্ত আছে। যথা-“সে বিষয়ে 
তাহার। তাহাই রূপ হইল সেই কারণে প্রাণের! তাহারই নামে খ্যাত হইল।" 
মুখ্য প্রাঙ্গবিষয়ক প্রাণশবের লক্ষণা লত্য অর্থ ইঞ্জির, মৃখ্যার্থ ইন্দ্রিয় নহে, 
মুখ্যার্থ পঞ্চবৃত্তিক প্রাগ, ইহা! এ শ্রুতি দেখাইয়াছেন। বিচারের উপসংহার 
এই ৫ম, প্রদর্শিত কারণে বাগাদি ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণ হইতে তত্বান্তর। অর্থাৎ 
তছর্তয় এক পদার্থ নহে; কিন্ত বিভিন্ন পদার্থ 

7544-2525554528 
*গসংজ্ঞা নাম মূর্তিরাকৃতিঃ। তয়েঃ কুপ্তিঃ কল্পনং হুষ্টিরিতি যা বৎ। .উপদেশাক্ষেতোঃ 

সা.ত্রিবৃৎ |কুর্বতঃ পরমেশ্বরসোব ন তু জীবসা। উপন্িশ্যতে হি শ্রুডৌ নাম-রূপ-বাকরণে 
জি রহ করতৃতবম।-_ গো, অঙ্থ, ইত্যাদি নাম ও মেইনগেই মূর্তি 
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সপ্রক্রিয়ায়াং তেজোইবন্নানাং সপ্টিমভিধায়োপদিশ্টতে__ 
দেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাস্তিত্রো দেবতা অনেন জীব্নো 
বনানুগ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাঁং ত্রিরিতং ত্রিৰৃত- 
মেকৈকাং করবাণীতি। তত্র*সংশয়ঃ কিং জীবকর্তৃকমিদং 
নামরূপব্যাকরণমাহোস্থিৎ পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি। তত্র প্রত 
তাবৎ জীবকর্ভকমেবেদং নামরূপব্যাকরণমিতি | কৃতঃ। 
অনেন জীবেনাম্মনেতিবিশেষণাৎ। যথ| লোকে চারেণাহহ' 
পরসৈন্যমনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানীত্যেবপ্লাতীয়কে প্রয়োগে চাঁর- 
কর্তৃকমেব সৎ সৈন্যসঙ্কলনং হেতৃকর্তৃত্বাদ্রাজাত্বন্যধ্যারোপয়তি 

সংগ্রক্রিয়ায়াং তত্তেজ এক্ষতেত্যা্দিনা সনদর্ভেণ তেজোহবস্নানাং স্থষ্টিমতি: 
ধায়োপদিস্ঠতে সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিশো দেবত| অনেন জীষেনা-. 
বনানগরবষ্ঠ নামরূপে ব্যাকরবাণি তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবৃতমেকৈকাং করবা 
গীতি। অন্তার্থ:-_পূর্বোজিং বহুতবনমীক্ষণপ্রয়োজনমদ্যাপি সর্বথা ন 
শিন্নমিতি পুনরীক্ষাং কৃতবতী। বছভবনমেব প্রয়োজনমুদ্দিত্ত কখং 
হস্তেদানীমহমিমা যথোক্তান্তে্জ আদ্যান্তিত্রো দেবতা: পূর্ব ঠেন, 
সম্প্রতি ম্মরণসন্নিধাপিতেন জীবেন প্রীণধারণকর্রত্মনাসথ প্রবিশ্ত ুদ্ধানদিভূত. 
মাত্রয়ামাদর্শ ইব মুখবিস্বং তোয় ইব চন্রমসোবিষ্বং ছায়ামাত্রতয়ানথগ্রবিস্া 
নাঁম চ রূপঞ্চ তে ব্যাকরবাণি বিষ্পষ্টং করবাণীদমন্ত নামেদর্চ রূপমিতি 
তাসাং ভিসুণাং দেবতানাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং তেজ্োবর্স্মনা ত্রাস্মিকাং 
সপ শপ পপ পাপ 

সতের (বন্ধের ) প্রকরণে অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই ভূততরয়ের স্থষ্ট উপ. 
দেশস্তে কথিত হইয়াছে “সেই দেবতা আলোচনা করিল। এখন আমি এই 
তিন হুঙ্গ দেবতায় (সথঙ্সতৃতে ) জীবাস্মন্পে গ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বাড়ি (হল 
ষ্টি) করিব এবং এই তিন দেবতার প্রতোককে ত্রিবুৎ অর্থাৎ ত্যাত্বুক ৃ 
(তেজ-জল-পৃথিবী, ইহাদিগকে মিশ্রিত) করিব 1” এখানে সংশয় এ যে, 
উদ্লিখিত নামরূপ ব্যাকরণের অর্থাৎ সলনি করার কর্তা কে? জীব? 
না পরমেশ্বর? [ তত্র প্রাপ্তং...প্রয়োগেণ ] জীব & নামকূপ ব্যাকরখের রুর্তা, 
ইা পুর্বপক্ষে পাওয়া যায়। কেন-না, কর্তার প্এই জীব আম্মার দ্বারা'»এই 
রূপ বিশেষণ আছে। “আমি চা'র পুরুষের দ্বারা পরসৈন্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 

সাপ 

১১ | 
সমস্ত তিবৃৎকারী (স্থলভৃত সথষ্টকর্ডী) ঈশ্বরের কল্পনা (হষ্ট)। এ সিশ্ধান্তের প্রতি হেতু 
এই ধে, ্ রুতিতে এরূপ উপদেশ আছে অর্থাং শ্রুতি উর বলিয়াছ্ন। 
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সঙ্কলয়ানীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ এবং জীবকর্তৃকমেব সঙ্গাম- 
রূপব্যাকরণং হেতুকর্তৃকত্বাদেবতাত্বন্যধ্যারোপয়তি ব্যাকর- 
বাণীত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ। . অপি চ ,ডিথুডবিদ্াদিষু নামস্থ 
'ঘটশরাবাদিযু চ রূপেষু জীবস্যৈব ব্যাকর্তৃত্বং দৃষ্টমূ। তম্মা- 
জ্জীবকর্তৃকমেবেদং নীমরূপধ্যাকরণমিত্যেবং প্রাপ্তেইভিধর্তে_ 
সংজামৃত্তিকপ্তিস্ত ্রিবৃৎকূর্বত ইতি। তুশব্দেন পক্ষং ব্যাবর্ভ- 
য়তি। সং্জামূর্তিকৃপ্তিরিতি নামরূপব্যাক্রিয়েত্যেতৎ ত্রিরৃৎ- 
কুর্বত ইতি পরমেশ্বীরং লক্ষয়তি ভ্রির্ৎকরণে তস্ত নিরপবাদ- 
কর্তৃত্বনির্দেশাৎ। যেয়ং সংজাকৃপ্ডিমূ্তিকপ্তিশ্চামিরাদিত্যশচ- 
ন্রম।বিছ্যুদদিতি তথ| কুশকাশপলাশাদিষু সপশুযুগমনুষ্যাদিযু চ 

্র্যাত্মিকামেকৈকাং দেবতাং করবাণীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং জীবকর্ৃকমিদং 

নামরূপব্যাকরণমাহে। পরমেশ্বরকর্তৃকমিতি | যদ্দি জীবকর্তুকং তত আকাশো 
বৈ নামরূপযোনির্বহিতেত্যাদিশ্রতিবিরোধাদনধ্যবপায়ং । অথ পরমেশ্বর- 
কর্তকং, ততে। ন বিরোধঃ। তত্র ডিখডবিখাদিনামকরণে চ ঘটপটাদিরূপ- 
করণে চ জীবকর্তৃতবদর্শনাৎ ইহাপি ত্রিবৃৎকরণে নামরূপকরণে চান্তি সম্ভাবনা 
জীবন্ত : তথা চ যোগ্যত্বাদনেন জীবেনেতি ব্যাকরবাণীতি প্রধানক্রিয়য়া সন্ব- 
ধ্যতে ন ত্বানন্তর্যাদন্থপ্রবিশ্তেত্যনেন সম্বধ্যতে | প্রধানপদ্ার্থসন্বন্ধো হি 
সাক্ষাৎ সর্বেষাং গুগভূতানাং পদার্থানামৌতসর্ণিকস্তাদধ্যাত্েষামূ। তত্ত তু 
কচিৎ সাক্ষাদসম্তবাৎ পরম্পরাশ্রয়ণম্। সাক্ষাৎ সম্ভবশ্চ যোগ্যতয়া দর্শিতঃ। 

সৈন্যসঙ্কলন (ব। গণনা ) করিব” এইরূপ লৌকিক প্রয়োগে যেমন চর-কর্তৃক 

সৈন্যসন্কলন হেতৃকর্তৃত্ব বিধায় নরপালে উত্তম পুরুষ প্রয়োগে অধ্যারোপিত 
হইতে দখা যাঁয়, অর্থাৎ রাজ! নিঙ্গে সঙ্কলন না করিয়াও আমি সঙ্কলন করিব 
বলেন, তেমনি,  জীবকর্তৃক নামরূপ ব্যাকরণ ও (স্থুল সৃষ্টি) হেতুকর্তৃকত্ব 
বিধায় দেবতাত্বায় অধ্যারোপিত হইয়াছে, হইয়া “আমি করিব” এই উত্লম- 
পুরুষ-গ্রয়োগ হইয়াছে । [ অপিচ...কুর্বত ইতি ] লোকমধ্যেও দেখা যায়, 
ডিথ ডবিখাদি নাম (কাষ্ঠনির্মিত হস্তীর নাম ডিখ, আর কাষ্ঠনির্মিত মগের 
নাম ডবিখ) ও ঘটাঁদুর আকৃতি জীবকর্তৃক ব্যাক্কত হয়। ( ( এতটৃষ্টান্তে অনুমান 

করিতে পার, গো অস্থ প্রভৃতি নাম ও সে সকল আকৃতি সমন্তই জীবকর্তৃক? 
অতএব, জীবই  শ্রত্যক্ত নাম রূপ-ব্যাকরণের (স্থল স্বষ্টির) কর্তা । স্তর 
কার এইরূপ পুর্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় বিংশ সুত্রটা বঙ্িয়াছেন। [ তু-শুন্েন-.ঃ 
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্রত্যাকৃতি প্রতিব্যক্তি চানেকপ্রকারা সা খলু পরমেশ্বরস্ৈব 
তেজোহবন্নানাং নির্মাতুঃ কৃতির্ভবিতুমহ্হতি। কুতঃ | উপ্ন- 
দেশাৎ। তখাহি-_সেয়ং দেবতেত্যুপক্রুম্য ব্যাকরবাণীত্যুন্- 
মপুরুষপ্রয়োগেণ পরস্তৈব ব্রহ্মণো ব্যাকর্তৃত্বমিহোপদিশ্বৃতে। 
নু জীবেনেতি বিশেষণাজ্জীবকর্তৃকত্বং ব্যাকরণত্যাধ্যবসিতবং 
যুক্তমূ। নৈতদেবমৃ। জীবেনেত্যেতদনুপ্রবিশ্রেত্যনেন সম্বধ্যত 

আনন্তর্ঘযান্ন ব্যাকরবাঁণীত্যমেন | তেন হি সম্বন্ধে, ব্যাকর- 
রাঁণীত্যয়ং দেবতাব্ষয় উত্তমপুরুষ ওপচারিকঃ কল্প্যেত। নচ 

নমু সেয়ং দেবতেতি পরমেশ্বর কর্তৃত্বং আঁয়তে, সত্যং, প্রয়োজকতয়া তু তুতত্ভ 
বিষ্যতি। যথা লোকে চারেণাহ্হং রৈসমপরবি্ কল়ানীতি। যদি 
পুনরস্ত সাক্ষাৎ কর্ততাবৌভবেদনেন জীবেনেত্যনর্থকং স্তাৎ। ন হি জীবস্তা- 
হযথকরণতাবোভবিতুমর্হতি। প্রয়োজককর্তৃত্ত সাক্ষাৎ কর্তী করণং ভবতি 
প্রধানক্রিয়োদ্দেশেন গ্রয়োঙ্গকেন ্যোজ্যবর্ত ্ব্যাপনাৎ। তম্মাদত্র জীবন্ত 
কর্তৃত্ব নামরূপব্যাকরণেইসাত্র তু পরমেশবরস্তেতি বিরোধাদনধ্যবসান্ন ইতি 
টিসি পপি 

' দিশ্ঠাতে ] সত্রের অর্থ এইবূপ-_তু-শৰে পর্বপক্ষের নিষেধ । অর্থাং নামর”, 
ব্যাকরণ জীবকর্তৃক নহে। সংজ। নাম, মূর্তি আক্কতি, কৃপ্তি কল্পনা ।' ফলি- 
'ভার্থ_নামে ও রূপে ব্যক্ত করা। ইহার স্পষ্ট কথ স্থল সৃষ্টি। ত্রিবুৎকাৰী 

পরমেশ্বর। সেই কার্য্যে তাহারই পূর্ণ কর্তৃত্ব কথিত আছে। সমুদায় 
কথার একত্র যোজন! এই যে, পরমেশ্বরই নাম কল্পনার ও রূপ কল্পনার কর্তা । 

অগ্নি, স্যয, চন্ত্র, বিছ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি নামের কল্পনা (নাম ব্যক্ত করা?) 

তথা কুশ: কাশ, পলাশ, পঞ্ত, মৃগ, মন্ুষা, ইত্যাদি ইত্যাদি জন্তগত নাম 
ও মে নকলের আক্কৃতি, সমস্তই অগ্নি, জল ও পৃথিবী তৃতের আটা প্র 
মেশ্বরের কার্ধা। তাহাই শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতির উপদেশ এই যে “মেই 

দেষতা” এই উপক্রমের পর “ব্যক্ত করিব” এই উত্তমপুরুষের ( উত্তমপুঞ্কষ » 
অহং উল্লেথের বোধিকা বিভক্তি) প্রয়োগ থাকায় পরত্রদ্ধেরই ব্যাকরণ 

কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। [নঙ্-শ্রুতিভ্যঃ] “জীবেন” এই বিশেষ? 

দেখিয়া জীবের কর্তৃত্ব অবধার্ণ করিতে পার না । কারণ, “জীবেন” পাঁদর 

সহিত “্অনুপ্রবিষ্ত” পদের সম্বন্ধ, প্ব্যাকরবাণি” পদের সহিত নহে । 
. তংপ্রতিহেতু_“অনুপরবিষ্ত” পদই নিকটে আছে। প্যাক্রবাণি” গদের সহিত 
গন্ধ স্বীকার করিতে গেলে দেবতা-বিষয়ক উত্তমপুরুষ গ্রয়োগকে উপচারিক 
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গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেত্বনীশ্বরস্য জীবস্থা 
ব্যাকরণসামর্ধ্যমন্তি।'যেহবপি চাস্তি সামথ্যন্তেষপি পরযেশ্বরা- 
যত্তমেব তৎ। ন চ জীবে নাম পরমেশ্বরাদত্যন্ততিন্নশ্চার ইব 
রাজ্ঞঃ। আত্মেতি বিশেষণা উপাধিমীত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীব- 
ভাবস্ত। তেন তকৃতমণি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরুকৃত- 
মেব ভবতি। পরমেশ্বর এব চ নামরূপয়োব্্যাকর্তেতি 
সর্তবোপনিষৎসিদ্ধাত্তঃ | আকাশো হ বৈ নামরূপয়ো- 
নির্বহিতা, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ | তম্মাৎ পরষেশ্বরস্তৈব ব্রিরৃৎ- 

গ্রাপ্তম। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরযেশ্বরস্তৈবেহাপি নামর্ূপব্যা কর্তৃত্বমুপ- 
দিশ্ততে ন তু জীবস্ত। তন্ত প্রধানক্রিয়াসন্বন্ধং প্রত্যযোগ্যত্বাৎ। নন্বসা্র 
ডিথডবিখাদিনাম কম্মীণি ঘটশরাবাদিরূপকর্মণি চ বর্তৃত্দর্শনাদিহাঁপি যোগ্যতা 
সম্তাব্যত ইতি চে, ন। গিরিনদীসমুদ্রাদিনির্শীণাসামর্থোনার্থাপত্তাভীবপরি- 
চ্ন্নেন সন্তাবনাপবাঁধনাৎ। তম্মাৎ পরধেশ্বরপ্তৈবাহত্র সাক্ষাৎকর্তৃত্বমুপদি- 
শ্ততে ন জীবস্ত। অন্ুপ্রবিশ্ঠেত্যনেন তু সন্গিহিতেনাস্ত সন্বন্ধোযোগ্যত্বাৎ | ন- 
চানর্থক্যং ত্রিবুকরণস্ত ভোক্তজীবার্ঘতয়া তদনুপ্রবেশাভিধানস্তার্থবত্বাৎ। 
স্তাদেতৎ। অন্থুপ্রবিশ্ত ব্যাকরবাগীতি সমানকর্তৃত্বে কত ম্মরণাৎ প্রবেশন- 
কর্তজ্জীবস্তৈব ব্যাকর্তৃত্মূপদিস্তেইন্তথা তু পরমেশ্বরস্ত ব্যাকর্তৃত্বে জীবস্ত " 
গ্রবেষ্টত্বে ভিন্নকর্তৃকত্বেন ভুঃ গ্রর়োগোব্যাহন্েতেতাত্রাহনি চ জীবো 
নামেগতি | অতিরোহিভার্থমন্তৎ | 

বলিতে হয় কিন্তু তাহা স্তাধ্য নহে। অপিচ, গিরি, নদী, সমুদ্র প্রততি.নানা- 
বিধ নামের ও রূপের ব্যাকরাণে অনীশ্বর জীবের সামর্থ্য নাই । যদিও কোঁন 

কোনজী্রের (সিদ্ধ জীবের ) তাহা! থাকে, থাকিলেও তাহা (সে সামর্থ ) 

ঈশ্বরারন্ত। (ঈশ্বর দেন-ত জীব তাহা পায়, নচেৎ পায় না)। চর যেমন 
রাজা হইত অত্যন্ত ভিন্ন, জীব ব্র্ধ হইতে সেরূপ ভিন্ন নহে। তংপ্রতি 
হেতু, জীব আত্মশর্ধে বিশেষিত এবং সেভাব অর্থাৎ জীবভাঁব ওপাধিক। 
সুতরাং জীৰকৃত স্থষ্টিকে পরমেশ্বর কৃত বলা অযোগ্য নহে । আকাশ অর্থাৎ 

দ্ধ নাষ্মিরূপের নির্বাহক, ইতা।দি রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঈশ্বরই 
নামরপর ব্যাকর্তা (স্থূল স্থষ্টির কর্তা ) এবং তাহাই সর্তোপনিধদের সিদ্ধান্ত । 
[ তম্মাং...দরষ্টব্যম্ ) প্রদর্শিত কারণে পরমেশবরই নধম-রূপ-ব্যাকরণের কর্তা । 
আগে ত্রিব্খকরণ, পরে নামরূপের ব্যাকরণ এ শ্রুতির বিবঙ্ষিত। (আঁগে' 

৬২ 



8৯০ ৰ বেদাস্াশনম্। রা [ ২অ, ৪পা, 

কুর্ববতঃ কর্ম নামরূপব্যাকরণমূ। তবৎকরণপূর্বকমেবে- 
দমিহ নামরূপব্যাকরণং বিবক্ষ্যতে। প্রত্যেকং নামরূপব্যা- 
করণস্ত তেজোইবন্নোঈপন্ভিবচনেনৈবৌস্তত্বাৎ। তচ্চ ত্রির- 
করণমগ্ন্যাদিত্যচন্দরবিছ্যুত্স্র শ্রুতিদর্শয়তি 'িদগ্নে রোহিতং 
রূপং তেজসম্তদ্রপং হচ্ছুক্ং তদপাং যৎ কৃষ্ণ, তদন্নগ্য? 

ইত্যাদিনা। তত্রীঘিরিতীদং রূপং ব্যাক্রিয়তে। সতিচ 
রূপব্যাকরণে বিষয়প্রতিলন্তাদগ্রিরিতীদং নাঁম ব্যাক্রিয়তে। 
এবমেবাদিত্যচন্দ্রবিছাৎস্বপি দ্র্ব্যমূ। অনেন চাগ্যাছ্যুদা- 
হরণেন তৌমান্তসতৈজমেযু ত্রিঘপি গ্রব্যেষবিশেষেণ ত্রিরুছ- 
করণমুক্তং ভবত্যুপক্রমোৌপমংহারয়োঃ সাধারণত্বাৎ। তথা 

হি__অবিশেষেণৈবোপক্রমঃ “ইমাস্তিআো দেবতীক্তিরজিরূদে- 
কৈকা ভবতি ইতি। অবিশেষেণৈৰ চোপমংহারঃ “যু 
রোহিতমিবাভূদিতি তেজমস্তদ্রপমিত্যেবমাদিঃ 'যদবিজ্ঞাত- 
মিবাড়'দিত্যেতামামেব দেবতানাং সমাস ইত্যেবমন্ত;। 
তাসাং তিসূণাং দেবতানাং বহিস্ত্ররৎ্কৃতানাং সতীনামধ্যাত্ব- 

: মপরং ত্রির্ৎকরণমুক্তং £মান্তিতো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য 
সক্মভৃতের মি মিশ্রণ, পরে স্থুল-ভূতের সৃষ্টি, তত্পরে ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি ), 

ইহা অগ্নিজল-পৃথিবী-্থষ্টি বনে কথিত হইয়|ছে, শ্রুতি সেই তিরুতকরণ 
অধ্নিতে হু্য্যে ও বিদ্যুতে দেখাইয়াছেন। যথা--“অগ্ির যে রক্তরূপ-াহা 
তেজের। যাহ! শুক্ুবূপ-_তাহ1 জলের । যাহা কৃষ্ণরূপ--তাহা| পৃথিবীর 1৮ 

ইত্যাদি। 'অগ্রি” ইত্তাকাঁর ভাবনায় অগ্রি-আকৃতি ব্যাকৃত হইয়াছে ।॥ রূপ 
ব্যক্ত হইলে বিষয়লাত হওয়া “অগ্নি” এই নাম সৃষ্টি (সঙ্কেত) হইয়াছিল। 
আদিত্য, চন্ত্র, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে এ প্রণালী অনুসরণ করিবে । 
[ অনেন...পরিহরিষ্যন্) অগ্ল্যাদি নিদর্শন দেখানতে ইহাও দেখান হইয়াছে, 
বলা হইয়াছে, যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজম দ্রব্য বিষয়ে রমান ত্রিবৃৎ্করণ। 
সাধারণ রূপে উপক্রম ও উপসংহার তাহার বোধক | সাধারণরূশে উপ- 
ত্রম--“এই দেবতাত্রয় প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ।” সাধারণজূপে উপসংহার-'যাহা 
রক্তের ন্যায় দেখায় তাহা তেজেরই রূপ” এই বাক্য হইতে প্যাহী অবিজ্ঞাতের 

'ন্যার অর্থাৎ যাহা কাল কি রাঙা 'কি শ্বেত বলিয়! নির্দিষ্ট হয় না তাহা এ 



২১, ] “তামতী”-টীকাদ্ধিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতস্। ৪৯৯ 

তিরৃতিব্দেকৈকা তবততিট ইতি অদিদানীমাঁচার্ষ্যো যথা- 
শ্মত্যৈবোপদর্শত্যাশঙ্কিতং ক্চিৎ দোষং পরিহরিষ্যন্ ॥২০। 

মাংসাদি ভৌমং যথা শব্দমিতরয়োন্ ॥ ২১।% 
»ভূমেস্্িরতকৃতায়াঃ পুরুষেণোপযুজ্যমানায়। মাংসাঁদি- 

কার্য্যং বথাঁশব্দং নিপ্পদ্যতে। "তথ! হি শ্রুতিঃ 'অন্নমশিতং 
ত্রেধা বিধীয়তে। তস্ত যঃস্থৃবিষ্টো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো 
মধ্যমন্তন্মাংসং যোইণিষ্স্তম্মন% ইতি। ত্রিবৃত্কৃত। ভূমিরে- 
বৈষ। ত্রীহ্যবাদ্যন্নরূপেণাদ্যত ইত্যতিপ্রায়ঃ। স্থবিষ্ঠং রূপং 
পুরীষফভাঁবেন বহিনির্গচ্ছতি মধ্যমমধ্যাত্সং মাংসং বর্দঘত্যই- 
ণিষ্ন্ত মনঃ। এবমিতরয়োরপ্তেজসোর্ধথাশব্দং কার্ধ্যমব- 
পপ পপ পাপ পাসপপপী পাস ৯ 

শঙ্কানিরাকরণীর্ঘনবমপ্যন্ত শকাং বকম্। তথাহি__যোইস্তাণিষ্টোভাগস্তন্ন- 
স্তেজসন্ত যৌইণিঠোভাগঃ স বাগিত্যত্র হি কাণাদানাঁং সাঙ্যানাধ্চান্তি বিপ্রতি- 

পত্তিঃ। তত্র কাণাদা মনোনিত্যমাচক্ষতে ৷ সাগ্থযান্বাহস্কীরিকে বাজ্মনসে। 
অন্ভাগহাবচনং ত্বস্তানসন্বন্ধলক্ষণার্থম। অন্নোপযোগে হি মনঃ স্বস্থং তবতি। 
এবং বাচোহপি পাটবেন তেজস্সাম্যমভ্যুহনীযমূ। তন্রেদমুপতিষ্ঠতে_“মাধদা" * 

দেবতাত্রয়ের সমাহার (সকলেরই মিশ্রণ )1৮ এই বাক্য পর্য্ন্ত। ইহা তেজ, 
জল, পৃথিবী,_-এই দেবতারয়ের বাহিক ত্যাত্মকতা। এতট্টিনন আধ্যাত্মিক 
ত্্যাত্বকতাও কথিত হইয়াছে। যথা--“এই তিন্ দেবত। পুকযকে (আত্মাকে ) 
প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ (ত্র্যাম্বক ) হয।” আচাধ্য ব্যান এই ত্রিবুৎ 
বনী পরবকর্তৃক আশাধত কোন এক দোষের পরিহাৰ জন্ত ক্রৃতিগ্রমাণ 
দেখাইয়া,বলিতেছেন-- 

পুরু্ষকর্ভূক তক্ষিত ত্রিবৃত্কত ভূমি হইতেই শীস্তান্থযায়ী গ্রণালীতে মাংসাদি 

পদার্থ জন্মে। শান্তর অর্থাৎ শ্রতি বলিয়াছেন, “অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহা তিন 
ভাগে বিভক্জ হয়। যাঁহা তাহার (অন্নের ) অতান্ত স্থুলাংশ-তাহা! পুরীষ 
৮ পসপশশপপাশীশী শশী শী শীশীশীীী শী শীশীীশীশাশাাশাশাীশীোীশিশিশীীিশাী স্পা পিপি 

* মাংসাদি ভৌমং তুমির্বিকারমেব ত্রিবৃৎকৃায়া ভৃূমেঃ কার্যামেব | তত্ত, যথাশবং তিমর- 
তিক্রমা ক্রতযুক্তেনৈব প্রকারেণ নিশ্পদাত ইতার্ঘ;ঃ। ইতরয়রপ্তেজসোরপি কার্ধাং যথাশব্ং 
জাতব্যমিতি হৃত্রাক্ষরাণীমর্ঘঃ।-_-ফলিতার্থ এই যে, শ্রুতিতে তেজের উদাহরণ দেখাই; 



8৯২ বদস্তরশনম্। | [ ২অ, 

গস্তব্যং-ৃত্রং জিত প্রাণশ্চাপাং কার্মস্থি মজ্জ| , 
তেজ” ইতি । অত্রীহ-যদি সর্ববমেব ত্রিরৃৎ্কৃতং তৃতভৌ 
কমবিশেষঞ্রুতেঃ তাসাং ত্রিরৃতং ভ্রিরুতমেকৈকামকরে 
ইতি, কুতন্তগ্ঘয়ং বিশেষব্যপদেশঃ “ইদং তেজ ইমা অ 
ইদমন্ন ইতি। তথা 'অধ্যাত্মমিদমন্নস্তস্তাশিতস্য কা 
মাংসাদি, ইদমগাঁং গীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি, ইদং তে 
মোইশিতস্ কার্ধ্যমস্থ্যাদি” ইতি। অত্রোচ্যতে ॥ ২১। 
দীতি”। বাজ্মনদ ইতি বক্তব্যে মাংসাদ্যভিধানং সিদ্ধেন সহ সাধ্যস্তোগন্া 
ৃষ্টাত্তলাভায়। যথা মাংসাদিভৌমাদোবং বাত্বনসে অপি টৈজমভৌমে ইস্তয' 
এতদুক্তং ভবতি--ন তাবদ্ত্রহ্ষব্যতিরিক্কমন্তি কিঞ্িিনিত্যম। বরক্ষজ্ঞা 

সর্ধজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাঘাতাঁৎ বহুশ্রুতিবিরোধাচ্চ ৷ নাপ্যাহস্কারিকমহষ্কা: 

সাঙ্যাভিমতস্ত তত্বস্তাপ্রামীণিকত্বাৎ। তম্মাদসতি বাঁধকে শ্রতিরাপ্্সী নান 
' কথঞ্চিন্নেতুমুচিতেতি কঞ্চিদ্বোষমিত্যুক্তং তদ্দোষতাং দর্শয়তি “অত্রীহ” পু 

পক্ষী “যদি সর্বমেবে”তি। 

(বিষ্ঠা ) যাহা মধ্যমাংশ-তাহ! মাংস । যাহা কু্মাংশ--তাহা মন |” আি 
অভিপ্রায় এই যে, ত্রিবৃৎকৃত ভূমিধাতুই ধান্য যব গোধুম প্রস্থৃতি আকা 
পরিণতা৷ হইতেছে সুতরাং ত্রিবৃত্কৃতা ভূমিই জীবকর্তৃক তক্ষিত! হইতেছে 

' তাহার স্থলভাগ মলরূপে নির্গত হইতেছে, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মাইতো 
সৃক্ম ভাগ (চরম-সাঁর) মনের পোষণ করিতেছে । অন্ত ছুই ধাতুর (জলধাু 

ও তেজো ধাতুর ) কার্ধ্যও শাস্ত্র হইতে অবগত হইবে। তদ্যরথা-মূত্, রঙ 
প্রাণ,--এ গুলি জলধাতুর কার্ধ্য। অস্থি, মজ্জা, বাক্যেকিয়-এ সকী 

তেজোধাতুর কার্ধ্য (বিকার )। ইত্যাদি। [অত্রাহ-..অত্রোচ্যতে] এক্ষণে এ 
বিষয়ে কেহ কেহ বলিতে পারেন, অবিশেষ শ্রতির বলে যদি লমুদাবে 
তিবৃৎ বা ত্যাত্বক বল, তবে কি-নিমিতু এই তেজ,এই জল,এই পৃথিবী, ইত্যার্ 
বিধ বিশেষ ব্যপদেশ (নামে ) হয়? (জলে তেজের ও পৃথিবীর অগ্শ আ] 
এবং তেজেও পৃথিবীর ও জলাদির অংশ আছে। এমন স্থলে জলকে তেজ 

বলিয়া জল বল কেন?) অধ্যাত্বপক্ষেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। যথা 

যাছেন বলিয়া জলের ও পৃথিবীব ত্রিবত্ব তাহার অভিগ্রেত নহে, এমন মনে করিও ? 
গাংসাদি পদার্ঘও তরিবৃতকৃত তূমি হইতে জন্মে, ইহাও শ্রতির দ্বার জানা যায়। যেমন মস 
তেমনি, বাক ও মন। বাক্ ও মন পক্কীকৃত তেঙঃ প্রভৃতি প্রত্ভব। ত্রিবৃৎকৃত শবে 
গৰীকৃত ঘর্থে বাবন্ৃত হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবেক। 



“ভামতী”-টীকান্ধিত-শাঙ্কয়তয্য-মহিতম্। ৪৯৩ 

বৈশেষ্যাত্ত, তদ্বাদস্তঘবাদই॥ ২২॥% 
কশব্দেন চোদিতং দোষমপনুদতি। বিশেষস্ত ভাবে 
শষ্যং তৃয়ন্মিতি যাব! সত্যপি ত্রিবুথকরণে কচিৎ 

চিৎ ভূতধাতোর্ড স্মুপলক্ষ্যতে_.অগেন্যেজোত্য্তমুদ- 
যা পৃথিব্যা অস্নভূয়ন্তরমিতি। ব্যবহারগ্রসিদ্যর্ধপ্ে্দেং 
বৃইকরণম | ব্যবহারশ্চ ত্রিরৎকৃতরজ্জ্বদেকত্বাপতৌ সত্যাং 
[ভেদেন তৃতত্রয়গোচরো লোকদ্য প্রসিধ্যেৎ। তকম্মাৎ 
পি ত্রিরুথকরণে বৈশেষ্যাদেব তেজোইবন্নবিশেষবাদো 
টভৌতিকবিষয় উপপদ্যতে | তদাদন্তদ্বাদ ইতি পদাভ্যা- 

'ত্রিবুৎকরণবিশেষেইপি যন্ত চ যত্র তূয়ন্তং তেন ততন্ত ব্যপদেশ ইত্যার্থত। 
রব তির ভারি কিরে 

দাদি ভক্ষিত-অন্নের কার্ধা, রক্তাদি গীত-জলের কার্য্য, অস্থ্যাদি ভক্ষিত 
ঠজর কার্ধ্য, এ সকল বিশেষ উল্লেখ কেন হয়? স্ুত্রকার স্থাত্রে ইহার 
ত্ত্বর বলিতেছেন-_- 
'তু-শন্ষ দিয়া পূর্বোক্ত দোষের অপহার করা হইল । বিশেষ ভাবের 
| বৈশেষ্য। বৈশেষ্য অর্থাৎ আধিকা। ত্রিবৃৎকত হইলেও কোন কোন ভূতে 
ন ভূতের আধিক্য আছে। যেমন অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপৃ ধাতুতে 
1র আধিক্য, পৃথিবী ধাতুতে অন্নের আধিক্য। ব্যবহার দিদ্ধার্থ িবুতকরণ। 
করণ ব্যতীত (মিশ্রণের দ্বারা স্থূলতা গ্রাপ্ত না হইলে) প্রথমোৎপন্ন 
শ স্থম্মতৃত ব্যবহার গোচরে আদপিতে পারে না। অপিচ, ত্রিবৃংক্কত 
পমূহ তিবৃত্কৃত রজ্জুর ন্যায় ( তে তার দড়ীর মত) একত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় 
[কলের ভেদ-বাবহার (এই জল, এই তেজ, ইত্যাদি প্রকার নির্দিষ্ট বাব- 
) হইচ্ত বা চলিতে পারে না'। কাযেই ভাগাধিক্য অনুসারে তেজ, জল, 

পেস্ট পিপি 

পূরবপক্ষব্যাবর্তকঃ| বৈশেধ্যাৎ স্বতাগাধিক্যাং ততধাদন্ত্নায়োলেখঃ। দ্বিতীয়ং 
'যসমাপ্তার্থম।_নিজ নিজ ভাগের অ:ধক্য থাকাতে সেই সেই ব্যপদেশ 
1) হয়। জলে অন্যান্য ভূতের ভাগ অঙ্ন কিন্তু জলতাগ অধিক, তাই তাহা জল 

হ। আর আর তুতেও এই নিয়ম জানিবে | ছুই বার তত্থাদ শবের প্রয়োগ অধ্যায় 
। চিুম্বরূপ। 



3৯৪ বেদাস্তদর্শনম | * [২অ,$ 

সোহ্ধ্যায়পরিসমার্তিং দ্যোতয়তি'॥ ২২ ॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমীংসাভাষ্যে শঙ্করভগবতপাদরূতো' 

দবিতীয়ম্যাধ্যায়স্য চতুর্ঘঃ পাদঃ। | 
অধ্যায়শ্চ দ্বিতীয় মমাণ্ডঃ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্বাচম্পতিমিশ্রবিরচিতে শ্রীমন্তগবৎপাদশীরীরকভাষাবিভার্গে তা 
ত্যাং দ্বিতীয়ন্তাধ্যায়ন্ত চতুর্থ পাদঃ। সমাপ্তশ্চায়ধধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ। 

পৃথিবী, এই সকল বিশেষবাদ (নাম চিহ্নিত উল্লেখ ) উপপন্ন হয় । * তত 
পদেব অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিকাক্ত অধ্যায় সমাপ্তির বোধক। 

দ্বিতয় অধ্যায় সমাণ্ড। 
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8৯৪. বেদাস্তদর্শনম্। [ ১, ওগাঁ, 

ই্ত্যো বর্ণোহর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যছ্যুচ্যেত, তন্ন, সম্বন্ধ- 
গ্রহণাপেক্ষো হি শব্দ? স্বয়ং. প্রতীয়মাঁনোহ্র্থং প্রত্যায়য়েৎ 
ধূমাদিবং। ন চ পূর্ববপূর্বববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিত- 
স্তাস্ত্যবর্ণস্ত প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কীরাণামৃ। কার্ধ্য- 
প্রত্যায়িতৈঃ সংস্কীরৈঃ সহিতোহস্ত্যবর্ণোহর্থং প্রত্যায়স্ি- 
ষ্যতীতি চে ন, সংস্কারকার্ধ্যস্তাপি ম্মরণস্ত ক্রমবর্তিত্বাৎ । 
তম্মাৎ ন্ফোট এব শব্দঃ। স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিত- 
সংস্কারবীজেইস্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাঁকে প্রত্যয়িন্েক- 

ত্বাৎ। নচ পদপ্রত্যয়বৎ প্রত্যেকমব্যক্তামর্থধিয়মাধাস্যন্তি প্রাঞ্চে। বর্ণাঃ 
চরমন্ত তৎসচিবঃ স্ক,টতরামিতি যুক্তম্। ব্যক্তাব্যক্তীবতামিতায়াঃ প্রত্যঙ্ষ- 
জ্ঞাননিয়মাৎ। ক্ফোটজ্ঞানস্ত চ প্রতান্গত্বাৎ। অর্থধিয়ন্ত্প্রত্যক্ষায়। মানী- 
স্তরজন্মনো ব্যক্ত এবোপজনে! ন বা স্যান্ন পুনরস্কুট ইতি ন ষমঃ সমাধি; | 

বোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। সমুদিত বর্ণকেও (বর্ণমষ্টিকেও ) 
অর্থবোধের কারণ বলিতে পার ন।। কারণ এই যে, তাহাতে ক্রমের 
অপেক্ষা আছে। (ঘট বলিলে মুৎ্পাত্র বিশেষ প্রতীত হয়, কিন্তু ট-্ঘ 
বলিলে হয় ন1)। যদি বল, পূর্ব পূর্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার শেষবর্ণে যুক্ত 
হয়, হইয়] সেই শেষ বর্ণ অর্থবোধের কারণ হয়, আমর! বলি, তাহাও নহে! 
কারণ এই যে, জ্ঞানসংস্কারপক্ষেও সন্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা আছে | যে 

ধৃম-বন্ছির সম্বন্ধ জানে, তাহারই ধৃমজ্ঞান বহজ্ঞানের কারণ হয়, এই 
যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যাহার বর্ণার্থের সন্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহারই বর্ণজ্ঞান 
অর্থভ্ঞানের কারণ হইতে পারে | [নচ..'ভাসতে ] শেষবর্ণে পূর্বপূর্ব 
বর্ণের জ্ঞানসংস্কার (সম্বন্ধ ) অন্ুভবগম্য নহে। সংস্কার অগ্রতাক্ষ; প্রত্যক্ষ 
হয় না, সেই কারণে তদ্যুক্ত শেষবর্ণও অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হয় না। যদি 
বল, স্মরণরূপ কার্ষ্যের দ্বারা কারণীভূত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, 
সেই অনুমিতমংস্কারযুক্ত শেষবর্ণ অর্থবোধ করায়, ইহাতে আমরা বলি, 
সংস্কার স্মরণ জন্মায় সত্য; স্মরণের দ্বারা সংস্কারের অনুমান হয় সত্য? 

কিন্ত তাহা ক্রমিক, যুগপৎ নহে । যৌগপদ্য না থাকাতেই তছুভয়ের সহ” 
তাব হয় না। অতএব, ক্ফেটই শব্দ, তাহা শব্দ শ্রবণের পর. বর্গাম্তব - 
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প্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চাঁয়মেধ- 
প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামনেকতবাদেকপ্রত্যয়- 
বিষয়ত্বামুপপত্তেঃ | তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়" 
মান্তবান্নিত্যত্বং, ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ | তন্মাি- 
ত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাঁৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফল- 
লক্ষণং জগদভিধেয়তৃতং প্রভবতীতি | বর্ণ -এব তু শব্দ 
ইতি_ ভগ্গবানুপবর্ষঃ। ননৃৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং, 
তন্মা্িত্যঃ ক্ফোট এব বাচকো। ন বর্ণা ইতি। তদেতদাচাধ্যদেশীয়মতং 
শ্বমতমুপপাদয়ন্পাকরোতি--প্বর্ণা এব তু শব্ধ” ইতি। এবং হি বর্ণাতি- 
রিক্তঃ ্ফোটে! বাচকত্বেন! ২ ্যুপেয়েত, যদি বর্ণানাং বাঁচকত্বং ন সম্ভবেং। 
সচান্থুভবপদ্ধতিমধ্যাসীত। দ্বিধা চাঁবাচকত্বং বর্ণানাং ক্ষণিকত্বেনাশক্য- 
মঙগতিগ্রহত্বা্া ব্যন্তসমস্তগ্রকারদয়াভাবাদ্বা। ন তাবৎ গ্রথমঃ কল্পঃ। 
বর্ণানাং ক্ষণিকত্বে মানাভাবাৎ। নন্থ বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণমন্যতবং সর্বর্জন- 
গ্রসিদ্ধমূ। ন। গ্রত্যভিজ্ঞানানগভববিরোধাৎ। ন চাসত্যপ্যেকত্ে জালাদি- 
বৎ সাৃশুনিবন্ধনমেতৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি সাম্প্রতম্। সাদৃশ্ঠনিবন্ধনত্বমস্ত 
জ্রনিতসংস্কারযুক্ত চিত্তে "গৌ' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয়রূপে ্কটিত 
হয়। [ নচাহয়ং..গ্রভবতীতি ] প্রোক্ত ক্ফোটনামক জ্ঞানকে বর্ণ বিষয়ক 
স্বতি-্ঞান বলিতে পার না। শবে বর্ণ অনেক, অনেক বর্ণ যুগপৎ এক 
জ্ঞানের বিষয় হয় না। শব্দ যতবার ও যত জন কর্তৃক উচ্চার্সিত হউক না 
কেন, গুনিবা মাত্র “সেই শব্দ** এতদ্রপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্বদৃষ্ট ও পূর্বক্রুত 
বন্ধর সম্প্রতি দৃষ্ট ও সম্প্রতি শ্রুত হইলে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।) 
হইবেই হইবে। এই প্রত্যভিজ্ঞাই ক্ফোট-শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে গ্রমাণ। 
(প্রত্যভিজ্ঞা গ্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য) এবম্িধ ক্ফোট শব্দই নিত্য, 
অনাদি, অবিনাশী, ইহা! আজ্ও আছে, কাল্ও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। 
এই অনাদি বাঁচিক শব্ধ (স্ফোট)ই বাচ্য (বাত্ময়) জগতের প্রতব বা উৎ- 
পততিস্থান। ইহ! হইতেই বাগ্যয় জগৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে । 

[ বর্ণ/'''বিতি ) ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনির গুরু) বলেন, বর্ণই শা) 
ক্ষোট অগ্রামাণিক। যে হেতু “সেই শব্দ এই” “সেই বর্ণ এই, এতজ্জপ 
গ্ত্যভিজ্ঞ। হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ নাই।, 

৬৩ 
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তন্ন, ত এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞামং 
কেশাদ্দিষিবেতি চেম্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণাস্তরেণ বাঁধা- 
নুপপত্তেঃ। প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চে, নন ব্যক্তি- 
প্রত্যতিজ্ঞানাৎ। যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্যা 
অন্য] বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরংস্তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভি- 
জ্ঞানং স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তি ৷ বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং 
বলবদ্বাধকোপনিপাতাদ্বাইইস্থীয়েৎ, কচিজ্জালাদে ব্যভিচারদর্শনাদ্বা। তত্র 
কচিঘ্ব্যভিচারদর্শনেন তহ্তপ্রেক্ষায়ামুচ্যতে বৃদ্ধেঃ শ্বতঃপ্রামাণ্যবাদিভিঃ।-- 

উৎপ্রেক্ষেত ছি যো মোহাদজ্ঞাতমপি বাঁধনম্। 
স সর্বব্যবহারেষু সংশয়াত্মা ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥ ইতি। 

প্রপঞ্চিতং চৈতদন্মাতিন্যায়কণিকায়াম্। ন চেদং প্রত্যভিজ্ঞানং গন্বাদি- 
অ(তিবিষয়ং ন গাদ্দিব্যক্তিবিষয়ং, তাসাং প্রতিনরং ভেদোপলত্তাৎ। অত 
এব শবভেদোপলস্তাৎ বক্ত ভেদ উন্নীয়তে, সোমশন্্। ২ধীতে ন বিষুশর্শেতি 
যুক্তম। যতো! বহুযু গকারমুচ্চারয়ৎন্থ নিপুণমন্থতবঃ পরীক্ষ্যতাম্। যথা 
কাশাক্ষীঞ্চ ম্বত্তিমতীঞ্চেক্ষমাণস্য ব্যক্কিভেদপ্রথায়াং সত্যামেব তদন্থগত- 
মেকং সামান্তং প্রথতে, তথা কিং গকারাদিযু ভেদেন প্রথমানেঘেব গন্ব- 
মেকং তদগ্ুগতং চকান্তি, কিং বা যথা গোত্বমাজানত একং তিন্নদেশপরি- 
মাণসংস্থানব্যক্তাপধানভেদাত্তি্নদেশমিবান্সমিব মহদিব ীর্ঘমিব বামনমিব 

বর্ণবিষয়িণী গ্রত্যভিজ্ঞ। সাদৃশ্তক্রনিত, (সমানাকার-নিবন্ধন ), এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ, তাহার বাধক প্রমাণ নাই। মন্তকের কেশ কাটিয়া 

ফেলিলে তত্তুল্য কেশ জন্মে; তাহাতে “সেই কেশ' এতন্্রপ জ্ঞান জন্মিলে 
সেজ্ঞান ভ্রম বলিয়া গণ্য হুয়। (সাদৃশ্তমূলক ভ্রম )। কেন-না তাহার 
বাধক প্রমাণ আছে। (সে কেশ ছিন্ন হইয়াছিল, এ কেশ নৃতন, সুতরাং 
সে কেশ এই, এজ্ঞান বাধিত )। উক্ত প্রত্যভিজ্ঞ আক্কৃতি-নিমিত্তক 
অর্থাং জাতিনিবন্ধন, ইহাঁও বলিতে পার না। কারণ, ব্যক্তিগ্রত্য- 
ভিজাও হইতে দেখা যায়| (ব্যক্কি-এক-একটা বর্ণ বা"শঙ)। যদি 
গ্রত্যেক উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ বা ভিন্নত। প্রতীত হইত তাহা 

হইলেই জাতিনিমিত্তক প্রত্যডিজ্ঞ! বলিতে পারিতে ;) পরস্ধ তাহা হয় ন!। 
প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণবাঁক্তির প্রত্যতিজা! হইতে দেখা যায়। কেহ 'গো' 
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প্রত্যতিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গেশব উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তি, 
নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি। নম্কু বর্ণা অপুযুচ্চারপতেদেন 
ভিগ্জাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদতযজ্ঞদ্তয়োরধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাঁদেব 
ভেদপ্রতীতেরিত্যুক্তমূ। অত্রাভিধীয়তে ৷ সতি বর্ণবিষয়ে 
নিশ্চিতে প্রত্যতিজ্ঞানে সংযোগবিভাগব্ক্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভি- 
ব্যঞ্লকবৈচিত্র্যনিমিত্বোহয়ং বর্ণবিষয়ো। বিচিত্রঃ প্রত্যয়ে! ন 
স্বরূপনিমিতঃ| অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনাপি প্রত্যতি- 

তথ! গব্যক্তিরাজানত একাংপি ব্যঞ্জকভেদাত্বদবর্মান্থপাতিনীব গ্রথত ইতি 
তবস্ত এব বিদাক্র্বস্ত। তত্র গব্যক্িভেদমঙ্্রীকত্যাপি যে গন্বস্যোকসা 
পরোপধানতেদকল্পনাপ্রয়াসঃ স বরং গব্যক্তাবেবাইস্ত কিমন্তর্গড়ন! গণ্ধে- 
নাত্যুপেতেন। যথা £-- 

তেন যৎ গ্রার্থাতে জাতেম্তদ্বর্ণাদেব লগ্গ্যতে। 
ব্যক্কিলত্যন্ত নাদেভ্য ইতি গন্বাদিধীর্কথা॥ 

ন চ হ্বত্তিমত্যাদিবৎ গব্যক্তিভেদ প্রত্যয়; ্বুটঃ প্রতাচ্চারণমন্তি । তথা 
মতি দশ গকারাহুদচারয়চ্ৈত্র ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন স্যাদ্বশকুত্ব উদ্- 
চারয়'গকারমিতি। ন চৈষ জাত্যভতিপ্রায়োইভ্যাসো যথা শতকৃত্বত্তিত্তিরী- 
মুপাযুউক্ত দেবদত্ব ইতি । অত্র হি সোরস্তাড়ং ক্রন্দতোং্পি গকারাদিব্যক্ো 

£গ্লো” এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাছ! গুনিব! মাত্র বোধ হয়, এক গো-শঝই 
ছইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুই বিভিন্ন গোশব উচ্চারিত হয় নাই। 

' [নম বর্ণ।'.নিমিতঃ ] যদি বল, বর্ণ উচ্চারণভেদে (বিভিন্ন উচ্চারণে ) 
বিভিন্ন বোধ হল কেন? ছুই ব্যক্তির অধ্যয়ন পৃথক্ প্রতীত হয় ফেন? 
এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি। যখন বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা! যুক্তিসিদ্ধ ও 
নিশ্চিত, তখন এইরূপ অঙ্গীকার কর ষে, উক্ত ভেদপ্রত্যয় ্বরূপনিমিত্তক 
নহে, (নূতন নৃতন বর্ণ বলিয়! নহে ), কিন্তু উপাধিনিমিত্বক। বর্ণমাত্রেই 
(তান্বাদি স্থঞ্নের বা বাক্যন্ত্র জনিত বায়ুর) সংযোগ বিভাগ বাঙ্গ্য। সংযোগ 
বিভাগ বিচিত্র, (নানাজনের নানাগ্রকার ) স্থৃতরাং তদ্ঘটিত বর্ধের অত্তি- 
ব্ক্রিও বিচিত্র (ভিন্ন ছিন্ন)। [ অপিচ..জ্ঞানম্] ৰর্দতেদবারদীকে ও 
প্রত্যভি্ান-লিদ্ধির (রক্ষার) নিমিত্ত, বর্ণের আক্কৃতি (ভ্রাতি) কন! 
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জ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ। তাহ চ গরোপা- 
ধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যপগন্তব্যঃ | তরং বর্ণব্যক্তিঘেব 
পরোপাধিকো! ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্ৃঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞান- 
মিতি কল্পনা লাঘবমূ। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রতায়স্ত 
রাধকঃ প্রত্যয়! য্প্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্থ্েকপ্রিন্ 
কালে বস্ুনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো৷ যুগপদনেক- 
রূপঃ স্যাৎ উদাতশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ 
লাকস্যোচ্চারণাভ্যাসপ্রত্যয়স্যাবিনিবৃত্েঃ। চোদকঃ প্রত্যভিজ্ঞানবাধক- 
[খাপয়তি ।--“কথং তহ্েকন্মিন্ কালে বহুনামুচ্চারয়তা”মিতি। যৎ যুগ- 
পদ্ধিরুদ্ধধর্মসংস্গবৎ তন্নান!। যথা গবাশ্বাদিদ্বিশফৈকশ ফকেসরগল কম্বলাদি- 
ঘান্। যুগপছুদাত্তানুদাত্বাদিবিকদ্বধর্মসংসর্গবাংস্চায়ং বর্ণঃ। তশ্মাকান| 
ভবিতুমর্থতি। ন চোদাত্তাদয়ো! ব্যঞ্জকধন্মী ন বর্ণধর্শ ইতি সাম্প্রতম্। 
ব্যঞ্জকা হস্ত বায়বঃ। তেষামশ্রাবণত্বে কথং তত্বর্শাঃ শ্রাবণাঃ স্থযঃ। ইং 
তাবদত্র বক্তব্যমূ। ন হি গুণগোচরমিত্দ্রিয়ং গুধিনমপি গৌচরয়তি। মা ভৃবন্ 
গ্রাণরসনশ্রোত্রাণাং গন্ধরসশবগোচরাণাং তত্বস্ত" পৃথিবুদকাকাশ! গোচরাঃ। 
এবঞ্চ মা নাম ভূ বায়ুগোচরং শ্রোত্রমূ। তদ্গুণাংস্ত,দাত্াদীন্ গোচরযি- 
ধ্যতি। তে চ শব্াাসংসর্গাগ্রহাৎ শব্ধর্খ্ত্বেনাধ্যবসীয়ন্তে। নচ শবস্য 
প্রত্যভিজ্ঞানাবধূতৈকত্বপ্য স্বূপত উদ্দাভ্তাদয়ে! ধর্শাঃ পরম্পরবিয়োধিনো- 
ইপর্য্যায়েণ সম্ভবস্তি। তম্মাৎ যথা মুখস্যেকস্য মণিকৃপাণদর্পণাছ্যপধান- 
বশান্নানাীদেশপরিমাণসংস্থানতেদবিভ্রম এবমেকস্তাপি বর্ণস্য ব্যঞকধ্বনি- 

করিতে হয় এবং আকৃতির ব্যঞ্জকের (বাক্যক্ত্রের) বিচিত্রতা! অঙ্গীকার 
করিয়া ততপ্রযুক্ত প্রভেদপ্রতীতি ্বীকার করিতে হয়। এতজপ করনাধয় 
অঙ্গীকার অপেক্ষা বর্ণব্যক্তি এক, তাহার প্রভেদ ওপাধিক, তাহার 
প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্ক, এইরূপ এক-কল্পনা অনেক ভাল এবং “সেই 
'গ” এই* এতন্রপ প্রত্যভিজ্ঞানই বর্ণভেদপ্রতীতির বাধক। (তাৎপর্য্য এই 
যে, অভেদগ্রত্যভিজ্ঞাই ভেদপ্রতীতির শ্রমত্বের বা ওপাধিকচ্ছ্বর প্রমাগ)। 
[ কথং-.ইত্যপৌোষঃ ] বহু ব্যক্তি এক সময়ে এক "গ” উচ্চারণ করে, এক 
'গ” হইলে কি প্রকারে দেই এক 'গ” সেই এক সময়ে উদ্দাত্ত অন্দাত্ 
স্বরিত প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হয়? এ প্রশ্নের সমাধান, ধ্বনির 
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নিরমুনাসিকশ্চেতি। অথবা ধ্বনিকৃতোহয়ং প্রত্যয়ভেদে| 
ন্ বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ| কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দুরা- 
দাঁকর্ণমুতে! বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানদ্য . কর্ণপথমবতরতি 
প্রত্যাীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিতেদং বর্ণেষ্াসপ্জয়তি তম্নিবন্ধ- 
নাশ্চোদাতাদয়ো। বিশেষ! ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনীঃ। বর্ণানাং 
পরত্যুচ্চারণং প্রত্যতিজ্ঞায়মীনত্বাৎ। এব সতি সালম্বনা 
উদতাদিপ্রত্্যয়। ভবিষ্যস্তি, ইতরথ হি বর্ণানাং প্রত্যভি- 

নিবন্ধনোংয়ং বিরুদ্ধনানাধর্শসংসর্গ বিভ্রমো ন তু ভাবিকে নানাধর্ঘসংসর্গ 
ইতি স্থিতে অভ্যুপেত্য পরিহারমাহ ভাষ্যকারঃ।--“অথ বা ধ্বনিকৃত” 
ইতি। অথবেতি পূর্বপক্ষং ব্যবর্তয়তি | ভবেতাং নাম গ্গগুণিনাবেকে- 
জিমপগ্রাহী! তথাপ্যদোষঃ। ধ্বনীনামপি শব্দবচ্ছাীবণত্বাৎ | ধ্বনিম্বরূগং 
্শ্নপূর্বকং বর্ণেভ্যো নি্ধর্যয়তি --"ক: পুনরয়”মিতি। ন চাঁয়মনির্ধারিত- 
বিশেষবর্ণত্বামান্যমাত্রপ্রত্যয়ো ন তু বর্ণাতিরিক্ততদভিব্যঞ্জকধ্বনি প্রত্যয় 
ইতি সাশ্প্রতম্। তস্যাহুনাসিকত্বাদিতেদভিন্নস্য গাঁদিব্যক্তিবৎ প্রত্যতি- 
জ্ঞানাভাবাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য চৈকত্বাভাবেন সামান্তভাবান্্পপত্তেঃ। 
তশ্মাদবর্ণাতকো। বৈষ শন্দঃ শব্দাতিরিক্কো বা ধ্বনিঃ শববব্যগ্রকঃ শ্রাবণোঁ 
২ভ্যুগেয়ঃ। উভয়থাপি চাক ব্যঞ্জীনেষু চ ততদ্ধবনিভেদোপধানেনাম্নামিক- 
ত্বাদয়োইবগম্যমানান্তদবন্মা এব শবে প্রতীয়ন্তে ন তুম্বতঃ শব্দস্য ধর্মীঃ। 
তথা চ যেষামন্থনামিকত্বাদয়ো! ধর্মাঃ পরম্পরবিরুদ্ধা ভাসন্তে ভবতূ তেষাং 
ধ্বনীনামনিত্যতা। ন হি তেষু প্রত্যতিজ্ঞানমন্তি। যেযু তু বর্ণেষু গ্রত্যভি- 
জানং ন তেষামমনাসিকত্বাদয়ো! ধর্মী ইতি নানিত্যাঃ। “এবঙ সতি 
সালম্বনা” ইতি। যদ্যেষ পরস্যাগ্রহো। ধর্শিণ্যগৃহমাণে তদ্বর্মা ন শক্যা 

বিভিন্নতাই প্রোক্ত উদ্দাত্তাদিভেদের কারণ। [কঃ...স্যুঃ] ধ্বমি কি? 
যাহ! দুরন্থ শ্রোতার বর্ণবিবেক (বর্ণবিষয়ক বিষ্পষ্ট জ্ঞান) অন্মায় ন| 
অথচ কর্ণে প্রবিষ্ট হয় এবং নিকটস্থ শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জম্মাইয়া! তদুপরি 
তাহার কটুত্ব তীত্রত্বাদি দোষ গুণ অনুভব করায়--তাহাই ধ্বনি। গ্রতি- 
উচ্চারণে সেই 'ক' সেই গ” এরপ প্রত্যভিজ্ঞা! থাকায় বর্ণ উদতাদিভেদের 
কারণ নহে,ধ্বনিই কারণ, এ নির্ণয়ে উদাতাদি-জ্ঞানের নিরাবন্বত1 আপন্তি 
হইতে পারে না। অন্যপক্ষে) প্রত্যভিজাবলে বর্ণের একত্ব নিশ্চয় হওয়ায় 
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জ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদি- 
ভেদাঃ কল্পেরন্। সংযোগবিভাগানাঞ্াপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদা- 

রয়! বিশেষাঃ বর্ণে্বধ্যবসিতৃং শক্যস্ত .ইত্যতো৷ নিরালন্বনা 
এবৈতে উদাতাদিপ্রত্যয়াঃ স্থ্যঃ। অপিচ নৈবৈতদভিনিবে- 
ব্যমুদাভাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং তেদো 
ভবেদিতি। ন হান্স্য ভেদেনান্যস্যাভিদ্যমানস্য তেদে। 

ভবিতুমর্হতি। ন হি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে। 

বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনাহনর্থিকা। ন 
কর্পয়াম্যহং ক্ফোটং প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি, একৈকবর্ণ- 

গ্রহণাহিতসংস্কীরায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবতাঁষনাদিতি 
চে) ন, অস্যা অপি বুদ্ধেববর্ণবিষয়ত্বাৎ। একৈকবর্ণগ্রহণৌ- 
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গ্রহীতুমিতি। এবং নামাহত্ত তথা তুষ্যতু পরস্তথাপ্যনোষ ইত্যর্থঃ। তদনেন 

গ্রবন্ধেন ক্ষণিকত্বেন বর্ণানামশকাসঙ্গতিগ্রহতয়! যদবাচকত্বমাপাদিতং 

বর্ণানাং তদপারুতম। ব্যন্তসমন্তপ্রকারদ্বয়াস্তবেন তু যদাসঞ্জিতং তর্লিরা- 

চিীর্য রাহ।__“বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতে”রিতি। কল্পনামমৃষ্যমাণ একদেস্তাহ।_ 

“ন করয়ামীগতি। নিরাকরোতি 1_-"ন অস্যা অপি বুদ্ধে”রিতি। নির- 

উদ্দাত্বাদিজ্ঞানের প্রতি ( তালুগ্রভৃতি স্থানের অথবা বাক্যন্ত্রপ্রভব বায়ু 

বিশেষের ) সংযোগ বিভাগের কাপণতা। করন। করিতে হয়। কিন্তু, সংযোগ- 

বিভাগের অগ্রত্যক্ষতাহেতু বর্ণে তগ্নিমিত্তক ভেদ প্রসঞ্জিত কর! ছুঃসাধ্য। 

স্থতরাং এ পক্ষে উদাত্বাদিজ্ঞান নিরালম্ব হয়। [ অপিচ."'অনর্থিক! ] আরও 

এক কথা এই যে, উদাতাদিভেদ দৃষ্টে বর্ণের ভেদ (বছ “ক” বহু 'গ? ইত্যাদি) 

অঙ্গীকার অন্তা্য। একের ভেদে, নানাত্বে, অভিদ্যমান অপর একের 

(জাতির ) ভিন্নতা হইতেই পারে ন|। ব্যক্তি নানা, তাই বলিয়া কি 

আাতিও নানা? তাহা নহে। যখন বর্ণের দ্বার! অর্থগ্রতীতির . সম্ভাবনা 

আছে, তখন শ্ফোট-কল্পন। নিশ্চিত নিরর্থক | [ ন-''বিষয়া | যদি বল। 

তা কল্পনা! নহে, প্রত্যক্ষ (অনুভবসিন্ধ ), তাহা বর্ণজ্ঞানসংস্কারযুদ্ পেন 

বর্ণজ্ঞানের জেয় বা বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, আমরা বলি, লে জ্ঞান বর্ণ 

বিষয়ফ, স্ফোটবিষয়ক নহে। ক্রমবিত্তত্তবর্ণজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই 



২৮৯] '্ভামতী”টাকাত্িস্ত-শীক্করভাব্য-সহিতম্। ৫১. 

তরকলীনা হীয়মেকা! বুদ্ধিগৌররিতি সমস্তবর্ণ বিষয় নার্ধা- 
স্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে । যতোহস্যামপি বুদ 
গকারাদয়ে বর্ণ! অনুবর্তান্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হাসা 
বুদ্ধে্গকারাদিভ্যোহ্্ধান্তরং স্ফোটো! বিষয়ঃ স্যাৎ ততো 

পর্তু তাবদেশীরিত্যেকং পদ্দমিতি ধিয়মায়ুদ্মান্। কিমিযং পূর্বাহছভূতান্ 
রা ারিলের সামক্যেনাবগাহতে, কিং বা! গকারাদ্যতিরিক্তং গবয়মিব 
বরাহীদিভ্যে! বিলক্ষণম। যদি গকারাদিবিলক্ষণমবভাসয়েৎ গকারাদি- 
রূষিতঃ গ্রত্যয়ে। ম স্যাৎ। নহি বরাহধীর্মহিষরূধিতং বরাহমবগাহতে। 
গদতত্বমেকং প্রত্যেকমভিব্যপ্রয়স্তে! ধবনয়ঃ গ্রযত্বভেদভিন্নাস্তল্যস্থানকরণ- 
নিষ্পাদ্যতয়াইন্ঠোন্তবিসদৃশতত্তৎপদব্যঞ্জকধ্বনিসাদৃশ্ঠেন শ্বব্যঞ্জনীয়স্যেকস্য 
পরতত্বস্য মিথ বিসদৃশানেকপদসাদৃশ্ঠান্তাপাদয়স্তঃ সাদৃশ্তোপধানভেদাদেক- 

মপ্যভাগমপি নানেব ভাগবদিব ভাময়স্তি মুখমিৰৈকং নিয়তবর্ণপরিমাণস্থান- 
হস্থানভেদমপি মণিরুপাণদর্পণাদয়ো ইনেকমনে কবর্ণপরিমাঁণস্বানসংঙ্থান- 

ভেদম। এবঞ কল্পিত এবাইস্য ভাগ! বর্ণা ইতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং বর্ণ- 
ভেদানদত্যপি বাধকে মিখ্যেতি বক্ত,মধ্যবসিতোধসি। একধীরেৰ নানা- 
বা বাধিকেতি চেৎ, হস্তাম্যাং নানা বর্ণাঃ গ্রথত্ত ইতি নানাম্বাবভাদ 
এবৈকত্বং কম্মার বাধতে । অথ বা বনসেনাদিবুদ্ধিবদেকত্বনানাত্বে ন 
বিরুদ্ধে। নে! খলু সেনাবনবুদ্ধিগজপদাতিতুরগারদীনাং চম্পকাশোককিংগুকা- 

যে 'গৌঃ ইত্যাকার নির্ভেদ-বুদ্ধি (বিশেষপরিশুন্ত এক জ্ঞান) জন্মে, ক্রমো- 
চ্চারিত বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু সে বুদ্ধির ব! সে জ্ঞানের বিষয় (অবগাহন 
স্বান) নছে। [কথ"'শৃতিঃ] যদি বল, কিসে জানিলে? সে-জ্ানে 
কেবল গকারাদি (গম ট) বর্ণের অনুবর্তন দেখা যায়, অন্য কিছুর নহে, 
এই অত্বয়-ব্যতিরেক-গ্রমাণে জানিয়াছি। যদি গ-কারাদি বর্ণ ব্যতীত অন্ত 
কিনতু (স্ফোট ) উক্ত বুদ্ধির (গৌ ইত্যাঁকার জ্ঞানের) গোচর হই, তাহ! 
হইলে অবস্ঠুই দকারাদির ব্যাবৃততির স্তায় গ- ভা ব্যাবৃত্তি হইত ( না 
ইত্যাকার জান গ-ত এই ছুই বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ অবগাহন করে না) 
কাষেই অন্ত বর্ণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত থাকে। এইরূপ, জ্ঞান 
যদি শ্ফোট অবগাহন করিত, বিষয় করিত, তাহ। হইলে নিশ্চিত তাহার 
'অনবগাহ বা আবিধয় গ-এ বর্ণও ব্যাবৃত্ত (পরিত্যক্ত) হইত। অর্থাৎ 



৫৪২ বেছ্বাস্তবর্শনম। [ ১, ৩পা, 

দকারাদয় ইব গকারাদয়োইপ্যসযা বুদ্ধেববরযাবর্তেরন্। মতু 
তথাগি। তম্মাদিয়মেকবৃদ্ধর্বর্ণবিষয়ৈব স্তিঃ। নম্বনেক- 
বাদর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষযয়তোপপদ্যত ইত্যক্তং তং প্রাতি 
ব্রমঃ। সম্ভবত্যনেকস্যাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম । পঙ্জির্ববনং 

সেনা দশ শতং সহত্রমিত্যাদিদর্শনাৎ | যা তু গৌরিত্যে- 

কোহয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুষেব বর্ণেষু একার্থীবচ্ছেদ- 

দীনাঞ্চ ভেদমপবাধমানে উদ্দীয়েতে অপি ভু ভিশ্নানামেব সভাং কেম 
চিদেকেনোপাধিন! ইবচ্ছম্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ। ন চৌপাধিকেটনকত্বেন 
শ্বাভাবিকং নানাত্বং বিরুধ্যতে ন হৌপচারিকমগ্রিত্বং মাণবকপ্য ত্বাভাবিক- 
নরত্ববিরোধি। তন্মাৎ প্রত্যেকবর্ণান্র্তবজনিতভাবনানিচয়লন্ধজন্মনি নিখিল- 

বর্ণাবগাহিনি শ্বৃতিজ্ঞান একক্মিন্ ভাঁসমানানাং বর্ণানাং তদেকবিজ্ঞানবিষয়- 
তয়। বৈকাঁর্থবীহেতুতয়া বৈকত্বমৌপচারিকমবগন্তব্যম্। ন চৈকার্থধীহেতু- 
ত্বেনৈকত্বমেকত্বেন চৈকার্থবীহেতুভাঁব ইতি পরম্পপাশ্রয়ম্। ন হার্থপ্রত্যয়াৎ 
ূর্বমেতাবস্তো! বর্ণা একস্থৃতিসমারোহিণৌহন্ত প্রথস্তে । ন চ ততপ্রথানস্তরং 

ৃ্ধস্যার্ঘবীর্নোনীয়তে তদুন্নয়নাচ্চ তেষামেকার্থধিয়ং প্রতি ঝারকত্বমে কমব- 

গম্যেকপদত্বাধ্যবসানমিতি নান্োন্তাশ্রয়ম্। ন চৈকশ্ৃতিসমারোহিণাং ক্রমা- 

ক্রমবিপরীতত্রমপ্রযুক্তানামভেদে' বর্ণানামিতি যথা কথঞ্চিৎ প্রযুক্তেভ্য এতে- 

ভ্যোহ্রধপ্রত্যয় প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। উক্তং হি__ 
(7855125581815588858504নিরা জা 

গ-$ এই ছুই বর্ণ জ্ঞানের গোচর হইত না)। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ 

তাহাতে গ - ধর এই ছুই বর্ণের ব্যাবৃত্তি বাঁ পরিবর্জন হনয় না-অম্বর্তনই 

হয়। এই জন্যই বলি) সেই এক জ্ঞান-যাহাকে তোমরা স্ফোট বল-. 

তাহা বর্ণবিষয়ক শ্মরণাত্মবক জ্ঞান, শ্ফোট নহে। [ নম্বেক'"'দেব ] যদি বণ 

বর্ণ অনেক, অনেক কখন একজ্ঞানের (এক সময়ে) বিষয় হয় না, কিন্ত 

আমর! বলি, তাহা হয়। অনেকের একজ্ঞানগ্রাহতার দৃষ্াত্ত আছে হৃতরাং 

তাহ! অসম্ভব নহে; সুসম্ভব। যেমন পড্ক্কি, বন, সেনা, দশ,,শত) সহ, 

ইত্যাদি। (অনেক বৃক্ষ “বন” ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি |) 

অতএব, গৃ-ও এই ছুই বর্ণ পড্ক্তি প্রভৃতির ন্যায় একভ্ঞানের বিষয় হওয়। 

অসম্ভব ব! দৃ্টবিরুদ্ধ নছে। শব্দে অনেক বর্ণ থাকে সত্য) কিন্তু সে সা, 

বর্ণ মেলনের হার! এক বন্তুকেই বুদ্ধিগম্য করার, তদকুাক্ে:সেই যবরণা্' 



২ 1.৮... ভামতী”্টাকান্ধিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতস্। ৫০৩ 
নিবন্ধমৌপচারিকী বশসেনাদিবুদ্ধিবদেব। অত্রাহ, যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং থ্যঃ ততো, জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিযু পদবিশেষপ্রতি- পত্তি নঁস্যাৎ। ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যব- 
ভাসম্ত ইতি। অত্র বদামঃ। সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে 
যথা ত্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকা? পড্ক্তিবুদ্ধিমারোহ- চিএ স্ত্েৰং ক্রমান্ুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি। তত্র 
বর্ণানামবিশেষেইপি ক্রমবিশেষক্তা পদবিশেষপ্রতিপত্ি্ন 

যাব স্তা যাদুশ! যে $ পদার্থপ্রতিপাঁদনে। 
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতমামর্ঘ্যাস্ত তৈবাঁববোধকাঃ ॥ ইতি। 

নম পঙ.ক্তিবৃদ্ধাবেকস্যামক্রমায়ামপি বাস্তবী শালাদীনামন্তি পঙক্কি- 
রিতি তখৈব প্রথা যুক্তা ন চ তথেহ বর্ণানাং নিতানাং বিভূমাধ্চান্তি বাস্তবঃ 
কমঃ প্রতায়োপাধিস্ত ভবেৎ স চৈক ইতি কুতস্তঃ ক্রম এফামিতি চেৎ, ন। একস্যামপি স্থৃতৌ। বর্ণরূপবৎক্রমবৎপূর্বান্থভূততাপরামর্শাৎ। তথাছি__ 
জার! রাজেতি পদযোঃ প্রথয়স্তোঃ স্তিধিয়োস্তত্বেইপি বর্ণানাং ক্রমভেদা_ 
পদভেদঃ স্ক,টতরং চকান্তি। তথ। চ নাক্রমবিপরীতক্র মপ্রযুক্তানামবিপে-- 
্বতিবৃদ্ধাবেঞস্যাং বর্ণানাং ক্রম প্রযুক্তানাম্ | যথাহুঃ,_- বাদি 

. 777 করিয়া গাহী অচ্ছিন্ন জানকে উপচারক্রমে এক বগা যায়। | অব্রাহ... 
কেহ কেহ আপত্তি 'করেন, বর্ণই যদি একষ্টঞানগম্য হইয়! পদত্ব প্রা মিঃ 
বোধক হয়, তবে, জারা-রাজা, কপি-পিক, এ সকল শব্দভিন্ন গ্রর্ত তা 
কেন ? যে সকল বর্ণ রাঁজা-শবে আছে, দেই মকল বর্ণই জারা-শব্দে কেয়া তবে কি কারণে একার্থবোধক ও একপদ না হয়? সি 
এই যে, প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণপাম্য আছে বটে? কিন্ত কহইতেই ছি 
ধেমন পিপীলিক। সকল ক্রমাবস্থান অনুসারে পংক্তি-ুদ্ধির ৫ টা আছে। 
ইয। তেমনি, ব্্ণসমূহও ক্রমান্থরোঁধে পদবুদ্ধির গোচর হয়। গ্রদ টিটি 
বরের ভেদ না থাকিলেও ক্রমের ভেদ (ভিন্নতা) আছে, তৎকারণে তাহারা .. 
ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ. অভিন্ন নহে, বিভিম্ন। বর্ণ সকল নিত্য ও বিড 
(সর্বসংযোগী) হইলেও ব্যবহার কাঁলে উচ্চারণ ক্রমের মনুগ্রহে (সাহায্যে ) 
ব্্বিশেষের সহিত তাহ'দের সম্বন্ধ থাকা গ্রভীত হয, পরে এক বর্ণের / 

৬৩৪ ্ 

পপ পি তিশা শিশাশী সিসি 

4 ক্স ॥ 
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বিরুধ্যতে। রৃদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমীদ্যনুগৃহীত। 
গৃহীতার্থবিশেষসন্বন্ধাঃ সম্তঃ স্বব্যবহারেহপ্যেকৈরবর্ণগ্রহ্ণা- 
নস্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধ তাদৃশ! এব-প্রত্থ্যর্ভাম- 
মানস্তং তমর্থমব্যভিচাঁরেণ প্রত্যায়য়িষ্যস্তীতি বর্ণবাঁদিনো 
লঘীয়সী কল্পনা | স্ফোটবাঁদিনস্ত দুষহানিরদৃষ্টকল্পম! চ। 
ৰর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্ম[ণাঁঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়স্তি স স্ফোটো- 
ইর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। অথাঁপি নাম 
প্রত্যুচ্চারণমন্যেহন্যে চ বর্ণাঃ স্থ্যস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বন- 
ভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাভ্যুপগম্যত্বাৎ যা বর্ণের্ঘগ্রতি- 
পাদনপ্রক্রিয়৷ রচিতা সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা। ততশ্চ 
নিত্যেত্যঃ শব্দেভ্যোদেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্॥২৮ 

বাপ্পা আপা পপি এ পাপী 

পদাবধারণোপায়ান্ বহুনিচ্ছস্তি হরয়ঃ | 
ক্রমনযানাতিরিক্রত্বন্বরবাক্যশ্রতিস্থৃতীঃ ॥ ইতি। 

বৃদ্ধ শেষমতিরোহিতার্থমূ। দিত্যাত্রমত্র কুচিতং, বিস্তরস্ত তত্ববিন্দা ববগস্তব্য 
গটম্য। অলং বা! নৈয়ায়িকৈর্বিবাদেন, সম্তবনিত্যা এব বর্ণান্তথাপি গত্বাদ্াব- 
ক্রমবিপানৰ সঙ্কতিগ্রহো হনাদিশ্চ ব্যবহার: সেবস্ততীত্যাহ।-_“অথাপি 

ভ্যোর্থত। _____ _________ 
গ-$ এইমপর বর্ণ তৎপরে অন্য বর্ণ, এবংক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর 
তাহাতেপশ্গৎ্ তাহা অর্থপ্রতীতির কারণ হয়। বর্ণবাদীর এ কল্পনা 
হয়। €তর্কে অন্গৃহীত। [ ক্ফোট-..বিরুদ্ধম্] স্ফোটবাদীর মতে দৃষ্টহানি 
তাহা বরণীননা,.এই ছুই দোষ আছে। বর্ণ সকল জম-গৃহীত হয়, হইয় 
বর্ণ অনেক, আকরে, অনস্তুর সেই ক্ফোট অর্থ প্রতীতি করায়। এ কল্পনা 
আমরা বলি, শগ্বিত। প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যক্ত হয় বলিলেও 
তাঁশ। ্তঙ্জার আলঙ্বনের জন্ত বর্ণের সামান্য (জাতি) অবৃষ্ঠ স্বীকার্য্য। 

বর্ণবাদীর মতের অর্থবোধপ্রণালী সামান্তবাদদীর (জাতিবাদীর ) মতে 
ঘোকিত্র হইলে, স্বীকৃত হইলে, সামান্তবাদীর মতও নির্দোষ হইতে পারে। 
অতএব, নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রন্তব, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত 
প্রকারে অবিরুদ্ধ। | রঃ | 
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অত এব চ নিত্যত্ম্ ॥ ২৯ ॥ * 
্বতস্রন্ত কর্তরম্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যন্থে 

দেবাদিব্যভিপৃভবাস্যুপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য, অতঃ 
প্তবাঁদিতি পরিহুত্য; ইদানীং তদেৰ বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং 
দ্রটয়তি, অতএব চ নিত্যত্বমিতি। অতএব চ নিয়তাকৃতে- 
দেবাদের্জগতোবেদশব্দপ্রভবত্বাদেব বেদশব্দনিত্যত্বমপি 
পত্যেতব্যমৃ। তথা চ মন্ত্র, যজ্জেন বাচঃ পদবীয়মায়ং- 
তামন্ববিন্নমু যিষু পুবিষ্টামিতি স্থিতামেব বাচমনুবিক্নাং দর্শ- 
যতি। বেদব্যাসশ্চৈবযেব ম্মরতি,_ 

নম্থু প্রাচ্যামেব মীমাংসায়াং বেদপ্য নিত্যত্বং সিদ্ধং তৎ কিং পুনঃ 
সাধাত ইত্যত আহ।-ম্বতত্ত্রস্য কর্তরন্মরণাদেব হি স্থিতে বেদসা 
নিত্যন্বে” ইতি। ন হনিত্যাজ্জগদৃৎপত্ত,মহতি তদ্যাপ্ুৎপত্তিমত্বেন সাপেক্গ- 
ত্বাং। তম্মাক্লিত্যো বেদে! জগছৎপত্তিহেতৃত্বাৎ ঈশ্বরবদিতি দিদ্ধমেব নিত্যত্ব- 
মনেন দৃড়ীকৃতম্। শেষমতিরোহিতার্থম। 

শমাস্পীিা পিপিপি সিপিশিপ্পাপাপিসসপা 

পর্বমীমাংসায়। বেদের কর্তা (বুদ্ধিপূর্বক বক্ত বা রচয়িতা ) নাই, 
ইত্যাদিবিধ হেতুসমূহের দ্বার বেদের নিত্যন্ব সাধিত হইয়াছে। দেবাদি 
ব্যক্তির শব্দগ্রতবত্ব সে সিদ্ধান্তের বিরোধী,_এততন্রপ আশঙ্কা করিয়। 
তাহার পরিহার করা হইল) এক্ষণে সেই পূর্বমীমাংসোক্ত শব্ধনিতাত্ব 
দু (অবিচাল্য) কর] কর্তব্য বিধায় ত্র বলিতেছেন। যেহেতু নিদিষ্ট 
আক্কৃতিমান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, মেই হেতু বেদশন্দও নিত্য। 

| তথাচ...্বয়ভবা] এ অর্থ মন্্রমধ্োেও দৃষ্ট হয়। যথা-“যাজিকেরা 
যঞ্জের দ্বারা বেদলাভযোগ্য হইয়া খষিস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়া- 
ছিলেন” মন্ত্র কি বলিল? মন্ত্র বলিল, বেদশব্দ পূর্ব হইতেই ছিল, 

যাঞ্রিকগণ তাহ। জানিয়াছিলেন মাত্র। এ অর্থ ব্যাসের স্বৃতিতেও আছে। 
যখ। _“ইতিম্থাসযুক্ত বেদ প্রলয়কালে অন্তর্থিত ছিল, মহর্ধিগণ দে সকৃল 

৬৯৮ পা শশী শশ তারা িশিশাটিটিিিশিশীশীাা শ শীট তি তি শি নিশিিক্পিশ পাতি টি 

* অতএব নিয়তাকুতের্দেবাদিজগতো বেদশবপ্রভবত্তাদেব নিত্যত্বং বেদশবসোতি 

শেষঃ যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি বেদশব হইতে উপপ্ন। ব্যবহীররূপ জঙ্গ প্রাণ 

ইইয়।ছে, সেই হেতু বেদশন্দ সকল নিঙা অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত। টু 
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৫১৬ : বেদান্তদরশমমূ। [ ১) ওপা। 

” যুগান্তেহস্তহিতাঁন্ বেদান্ সেতিহাসাম্মহর্যয়। | 7. 
লেভিরে তপসা পূর্ববমনুজ্ঞাতাঃ ক্বয়ন্তুবা ॥ ইতি ॥২৯। 

অমাননামরূপত্বাচ্চারভাবপ্যবিরোধো 

দর্শনাং স্মৃতেশ্চ ॥৩০ ॥% 
অথাপি স্যাৎ বদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োহপি 

সন্তত্যৈেবোতৎ্পদ্যেরন্ নিরুধ্যেরশ্চ ততোইভিধানাভিধেয়া- 

 শঙ্কপদোত্বরত্বাৎ সুত্রসা শঙ্কাপদানি পঠতি “অথাপি প্যািগতি। অভি- 
ধানাভিধেয়'বিচ্ছেদে হি সম্বন্ধনিতযত্বং ভবেঙ। এবমধ্যাশকাধ্যেতৃপরম্পরা- 
বিচ্ছেদে বেদপ্য নিত্যত্বং স্তাঁৎ। নিরন্বয়স্য তু জগতঃ প্রবিলয়েইত্যন্তাসতশ্চা- 
ইপূর্বস্যোৎপাদেইভিধানাভিধেয়াবত্যন্তমুচ্ছিন্নাবিতি কিমাশ্ররঃ সন্বন্ধঃ স্যাৎ। 
অধ্যাপকাধ্যেতৃস্তানবিচ্ছেদে চ কিমাশ্রয়ো বেদঃ স্যাৎ। নচ জীবান্ত- 
দ্বাসনাবাসিতাঃ সম্তীতি বাচ্যম্। অন্তঃকরণাছাপাধিকল্পসিতা হি তে তদ্দি- 
চ্ছেদে ন স্থাতুমর্থন্তি। ন চ ব্রন্ষণন্তদ্বাসন। তপ্য বিদ্যাত্বনঃ শদ্বস্বভাবদ্য 
তদযোগাৎ। রহ্মণম্চ ্ট্যাদা বস্তঃ করণাদয়স্তদ বচ্ছিন্নাশ্ জীবাঃ প্রাছূর্ভবস্তো 

-শশাশ্ীশীশীিিশিটিটি্ি এ পপি কিসে শীট শীট 

তপসার দারা ও স্বযস্থৃব আজ্ঞার (কৃপা) লাভ করিয়াছিলেন (ভ্ঞান- 
গোচর করিয়াছিলেন )৮। 

এখন যেমন প্রবাহকারে পশুব্যক্তির জন্ম মরণ (এক পশ্তর জন্ম, 
অপর পশুর মরণ) দুষ্ট হয়, দ্রেবাদি ব্যাক্তর জন্ম মরণ যদি তদ্রপ হয়, 
কম্মিন কালেও যদি সর্ধধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় ন] হয়, তাহা হইলেই নাম 
নামী ও নাম কর্তা,_এ দমকল ব্যবহারের অলোপ বা অবিচ্ছেন হেতু শা 

পাপী 

* আবৃত কল্গান্তন্থপ্টো সষ্টানাং সমাননামরপত্াৎ, পুবকল্পীয়সমাননামরপত্বদর্শনাৎ 
অবিরোধে! বিরোধাভাবোজেয়ঃ। প্রলয়েহপ্যাত)স্তিকবিনাশোনান্ভীতি যাবৎ। দর্শনা 
শ্মৃতেশ্চ। দৃশ্ঠতে হি দৈনন্দিনন্থষ্টো প্রবোধে পূর্র্বরবোধসমষ্টিং স্মধ্যতে চ। বিষমস্থঠ 
নিরন্বয়নাশঃ সম্ভাব)তে ন তু সমসৃষ্ঠৌ। অতএব শব্দার্থসন্বব্ধনি তাতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ ন কশ্চিং 
বিঘোধ ইতি শুত্রার্থনংক্ষেপঃ ।-এ কল্পের সৃষ্টি পূর্বকল্পের সমান সুতর/ঃং কল্পক।লে এ 

সকলের আতঙ্ক ধ্বংস হয় না। সংস্কার বা বাজ থাকে। বীজভাবাপন্ন হইয়| থাকে। সেই 
হেতু এসকল আতান্তিক অনিহ্য নহে। যেহেতু অনিতা নহে সেই হেতু শবার্খনিতাত| 
সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। ধিরুদ্ধ নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, অনুভব, সর্ধগ্রকারে ,আত্য্িক 
“বিনাশাভাব পিদ্ধ হয়। ( ভাষো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখ )। 
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ভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সন্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধ; শবে 
পরিহিয়েত। যদ তু খলু মকলং ত্রেলোক্যং পরিত্যক্ত- 
নামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে পৃভবতি চাভিনবমিতি শ্রতি- 
স্বৃতিবাদা বদজ্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রেদমভি- 
ধীয়তে, সমাননামরূপত্বাদিতি | তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং 
তাবদভ্যুবগন্তব্যমূ। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাঁচার্যযঃ সংসারস্যা- 

ন পূর্ববকণ্মাবিদ্যাবাসনাবস্তো  ভবিতুমর্হ্তি, (অপূর্বন্থাৎ। তক্মানবিুদ্ধমিরং 
সবদার্থসন্দ্ধবেদনিত্যত্বং স্ব্টগ্রলয়াত্যাপগমেনেঠি। অভিধাতৃগ্রহণেনাধ্যা- 
পকাধ্যেতারাবুক্ৌ। শঙ্কাং নিরাকর্ত,ং হথত্রমবতারয়তি। “তত্রেদমভি- 
দীয়তে সমাননামরপত্বাদি্তি। যদ্যপি মহাপ্রলর়সময়ে নাস্তঃকরণাদয়ঃ 
সমুপাচরদ্বত্বয়ঃ সম্তি তথাপি ম্বকারণেইনর্ধাচ্যায়ামবিদ্যাস্নাং লীনাঃ 
সৃক্গ্েণ শক্তিরূপেণ সিসিনারিন্যানিরযাতি। সহাবতিষ্ঠস্ত এব। তথ৷ 

চ স্থৃতিঠ__ 
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণমূ। 
অপ্রতক্যমবিজ্ঞং প্রন্থগুমিব সর্বতঃ ॥ ইতি । 

তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছা গ্রচোদিতা, যথ। কৃর্ধদেহনিলীনান্তঙ্গানি 
ততো নিঃসরস্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তবৃস্তাবানি মণ্ডকশরীরাণি তদ্বাস- 
নাবাসিততয়া ঘনঘনাসারাবসেকন্ুহিতানি পুনর্মও,' কদেহভাবমন্ৃতবস্তি 
তথা পুর্ববাসনাবশাৎ ূর্বসমাননামরূপ/ণ্যুৎপন্যস্তে। এতছুজং ভবতি।-- 

বিরোধের পরিহার হইতে পারে। শব্ধার্থসন্দ্ধের নিত্য তাও রক্ষিত হইতে 
পারে। কিন্তু শ্রুতিতে ও স্থৃতিতে শুন] যায়, মহাগ্রগয়ে সর্বধ্বংন হয়, 
কিছুই থাকে না, পরে আবার নৃতন সৃষ্টি হয়। শ্রতিস্থৃতি-দন্বাদিত মহা 
প্রলয় যদি আত্যন্তিবধ্বংসরগী হয়, তাহা] হইলে আর ৰিরোধ পরিহার 
হয়না। এআশঙ্কা সংশোধনের নিমিত্ত এই “সমাননামরূপত্থাৎ” সুত্র 
অবতারিত হইল। [অথাপি' দ্রষ্টব্যম্] সংসার অনাদি, ইহা সকলেরই 
্বীকার্ধ্য।* আচার্যযও বলিবেন। সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি অনুভব উত্ত় 
দিদ্ধ। দৈনন্দিন স্থষ্টি বা জাগ্রৎস্থষ্টি যেমন পূর্বন্গাগ্রতের দমান, অনুরূপ, 
তেমনি, এতৎকন্ীয় স্থষ্টিও পূর্বকলীয় স্যট্রর সমান অর্থাৎ অনুরূপ। 
যেহেতু সৃষ্টির পূর্বসাম্যতা দিদ্ধ হয়, সেই হেতু শব্দার্থনিত্যত! সিন্ধান্ত 
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ইনাদিত্বমুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চেতি। অনাদৌ চ 
ংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ গ্রলয়প্রভবশ্রবণেইপি পূর্বব- 

প্রবোধবছুত্তরপ্রবোধেহপি ব্যবহারাম্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ | এবং 
কঙ্লাস্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরগীতি দ্রষ্টব্যমূ। স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ 
গ্রলয়প্রভবৌ শআ্রয়েতে ৷ যদ স্তৃপ্তঃ স্বপ্রংন কঞ্চন পশ্ঠ- 
ত্যথাহন্সিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্বৈবর্নামভিঃ 
সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বিরূপৈঃ মহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ 
শব্দ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্ৈর্ধযানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা 

প্রতিবুধ্যতে যথায়েজ্জ্লতঃ সর্ববা দিশো বিস্ফ,লিঙ্গা বিপ্র- 
স্প্পপপাশাশ্পীশীিশ্টিট পা শিশাস্পাাশা শিট ীিস্টা 

যদ্যপীশ্বরাৎ গ্রভবং সংসারম্গুলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভূৎকর্্মাবিদ্যাসহকারী 

তদছুরূপমেব স্জতি। ন চ সর্গপ্রলয়প্রবাহস্যানাদিতামন্তরেগৈতদপপদ্যত 

ইতি সর্গগ্রলয়াত্যুপগমেহপি মংপারানাদিতা ন বিরুধ্যত ইতি। তদদিদমুক্ত 

'সুপপদ্যতে, চাপুযপলত্যতে চ” আগমত ইতি । স্যাদেতৎ। ভবত্বনাদিতা 

সংসারসা তথাপি মহাপ্রলয়াস্তরিতে কুতঃ ম্মরণং বেদানামিত্যত আহ।-- 

“অনাদৌ চ সংসারে যথা শ্বাপপ্রবোধয়োগরিতি | যদ্াপি প্রাণমাত্রীবশেষ- 

তাতন্লিঃশেষতে স্ুযুপ্তপ্রলয়াবন্থয়োর্কিশ্ষস্তথাপি কর্ববিক্ষেপনংস্কারদহিত- 

লয়লক্ষণাবিদ্যাবশেষতাসাম্যেন স্বাপপ্রলয়াবস্কয়োরভেদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। নম 

নাপর্যযায়েপ সর্ষেষাং শ্বাপাবস্থা, কেযাঞ্চিত তদ প্রবোধাৎ তেভ্যম্চ সো" 
এপাশ পি পাশীীিশিশী 

অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। (ক্ুুপ্তিবনামক দৈনন্দিন প্রলয়ে ও কল্প-নামিক 

মহাপ্রলয়ে কোনও বস্ত্র নিরন্বয়-ধবংস ব। অত্যন্তিক অভাব হয় না। নকণ 

বন্তই থাকে, বীজরূপে বা সুক্ষ সংস্কারভাবাপন্ন হইয়। থাকে। বীজভাব 

প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই সেই সেই বীজ হইতে পূর্বদমান স্থষ্টি হয় )। 

[স্বাপ...ইতি ] সুপ্রিতে লয় ও জাগ্রতে সৃষ্টি শ্রতিগ্রসিদ্ধ। যথা স্ 

পুরুষ যখন কোনও কিছু দেখে না, স্বপ্প দেখে না, এ সকল তখন প্রাণে 

গিয়া! একক প্রাপ্ত হয়। বাগিক্্রিয়ের সহিত সমস্ত নাম, চক্ষুরিক্জিয়ের 

সহিত সমুদয় রূপ, পৌোত্রেক্রিয়ের সাঁহৃত সমুদ শব্দ) মদের সহিত 

“* ধ্যান, সমক্কাইনলয় প্রাথ হক্গ। সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ'হয়, তখন। যেমন 
জলিতাম্রি হইতে অগ্রিসমান প্ক,লিঙ্গ উৎপন্ন হয়, নির্গত হয়ঃ তেমনি, 
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তিষ্ঠেরমেবমেবৈতন্মীদাত্বনঃ সর্ষে গ্রাণা যথায়তনং বিপ্র- 
তিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো৷ লোকাঃ (কৈ ব্রাৎ 
উ* অ০ ৩। খণ ৩) ইতি । স্যাদেতৎ। স্বাপে পুরুষাস্তর- 
ব্যবহারাবিচ্ছেদোৎ স্বয়ঞ্চ স্ৃযুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ববপ্রবোধব্যব- 
হারানুসন্ধানসস্তবাঁদবিরুদ্ধমূ | মহাপূলয়ে তু সর্ধবব্যবহারো- 
চ্ছেদাঁজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্লাস্তরব্যবহারস্যাহমুসন্ধাতৃ- 
মশক্যত্বাৎ বৈষম্যমিতি | নৈষ দৌষঃ। মত্যপি সর্বব- 
বাবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানন গ্রহাদীশ্বরাণাং 
হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধীনোপপত্তেঃ। যদ্যপি 

খিতানাং গ্রহণসম্তবাৎ প্র'য়ণকালবিগ্রকর্ষয়োশ্চ বাঁদনোচ্ছেদকারণয়োক্স- 

তাঁবেন সত্যাং বাসনায়াং শ্থরণোপপন্ধেঃ শব্দার্থসন্ন্ধবেদব্যবহারানুচ্ছেদে 

যুজাতে| মহাগ্রলয়ন্পরধ্যায়েণ প্রাণভূম্মাতবর্তা গ্রায়ণকালবিপ্রকষোঁ চ 
তত্রসংস্কারমাত্রোচ্ছেদহেত্ স্ত ইতি কুতঃ নুযুগ্তবৎ পূর্বপ্রবোধব্যবহার- 
বছুত্বরগ্রবোধব্যবহার ইতি চোদয়তি।-_দ্যাদেতৎ স্বাপ” ইতি। পরি- 

হর্তি।_-পনৈষ দোধঃ। সতাপি ব্যবহারোচ্ছেদিনী”তি। অয়মভিসন্ধিঃ ।-ন 
তাবৎ. গ্রায়ণকালবিপ্রকযোঁ সর্বসংস্কারোচ্ছেদকৌ, পূর্বাত্য্ত ত্যনত্ধা- 
নাজ্জাতস্য হর্যভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ | মনুজ্জন্মবাসনানাঞাইনেকঞ্জাত্য- 

স্তরসহজ্বাবহিতানাং পুণ্মনুষ্যজাতিসম্বর্তকেন কর্শণাইভিব্যজ্জ্যভাবপ্রস- 

াং। তন্মানিরষ্টধিয়ামপি যন সত্যপি গ্রায়ণকালবিপ্রকর্ধাদৌ পূর্বববাস- 

প্রাণ (হিবণ্যগর্ভ ) হইতে দেবত| ও দেবতা হইতে লোক নকল উৎপন্ন 

হয় [স্যাদেতৎ...বদিতুম্] যদি বল, সুযুধিতে স্বগুপুকষেরই ব্যবহার 

পোপ হয়) অন্য পুরুষের ব্যবহার থাকে এবং স্বপতগ্রবুদ্ধের পূর্বপ্রবোধব্যব- 

হার ন্মরণ হওয়া! অসম্ভব নহে, সম্ভব, সুতরাং হুবুপ্তি ও মহাপ্রলয় সমান 

নহে, অসমান। মহীপ্রণয়ে কেহই থাকে না সর্ধবিলোপ হয়। আয়ও 

দেখ, জগ্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ যদ্রপ অশকা, অসম্ভব কল্পান্তরীয় ব্যবহার 

শরণ তদ্রপ অশক্য ও অসন্তব। অতএব, সুষ্ঠিনৃ্ান্তটা বৈষম্যদোযাছিত, 

বিশুদ্ধ নহে। ইহার প্রত্যততরার্থ আমর! বলি, উহ! দৌফািত নছে। মহা" 

পরলয়ে সর্বোচ্ছেদ হইলেও, সমস্ত বাবহার বিলোপ হইলে৭, পরমেশ্বর 
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প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন ভম্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধান! দৃশ্বান্তে 
ইতি, ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাঁং ভবিতব্যমৃ। যথ! হি 
প্রাণিত্বাবিশেষেহপি মনুষ্যাদিস্তন্বপর্য্যান্তেযু জ্ঞানৈশ্বর্ধযাদি- 
প্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যা- 
দিঘ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্ধ্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্ধ্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ 
পরেণ ভূয়পী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তীতি বদ্দিতৃম্। 
ততশ্চাতীতকল্লানুষ্ঠিতপ্রকৃজ্জানকর্্মণীমীশ্বরাণাং হিরণ্য- 
গর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদ প্রাছুর্ভবতাং পরমেশ্বরামুগৃহী- 
তানাং স্বপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ। 

নান্বৃত্তি স্তত্র কৈব কথ! পরমেশ্বরানুগ্রহেণ ধর্শভ্ঞানবৈরাগ্যে্ব্যাতিশয়- 
সম্পন্নানাং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতীনাং মহাধিয়াম। যথা বা আ চ মনুষ্য 

আ চ কৃমিভ্যো জ্ঞানাদীনামনুভূয়তে নিকর্ষঃ, এবমামনৃষ্যেভ্য 'এবা চ 
তগবতে। হিরণ্যগর্ভাৎ জ্ঞানাদীনাং প্রকর্ষোইপি সম্তাব্যতে | তথা চ তদভি- 

বদস্তে। বেদস্থৃতিবাদাঃ প্রামাণ্যম প্রত্যুহমন্ণবতে এবঙাইত্রভবতাং হিরণ্য- 

গর্ভাদীনাং পরমেশ্বরান্ুগৃহীতানামুপপদ্যতে কল্লান্তরসন্বন্ধিনিখিগৰ্যবহারামু- 
সন্কানমিতি। সুগমমন্তৎ। স্যাদেতৎ । অস্ত কল্পান্তরব্যবহারান্ুসন্ধানং 

তেষামস্তাত্ত স্থষ্টাবন্য এব বেদা, অন্য এব চৈষামর্থাঃ, অন্ত এব বর্ণাশ্রমা* 
লী? পপাস্পি পপ শ্পপিপপপ্পা শীট 

গৃহীত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্বকল্লীয় ব্যবহার ন্মরণ হওয়া অসম্ভব 
নহে। প্রাকৃত জীবের জন্মান্তরীয্ ব্যবহার স্মরণ হয় না, মনে পড়ে নাঃ 

তাই বলিয়া ঈশ্ব"রর ও পূর্বকল্পীয্র বাবহার স্মরণ হইবে না, মনে হইবে না, 
এরূপ বলিতে পার না। মনুষ্য হইতে তৃণ পথ্যস্ত জীবের জীবত্ব অংশ 

সমান হইলেও তাহাদের জ্ঞানের ও শ্বর্য্যের (ক্ষমতার) তারতম্য আছে। 

এইরূপ, মনুষ্য জীবের নিয়নজীব সকল পর পর অল্পজ্ঞান ও অল্লক্ষমতা 

বিশিষ্ট । আবার মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ত পর্যাস্ত পর পর উৎকৃষ্ট জীবের জ্ঞান 

ও পরশ্্্য পর পর উৎকৃষ্ট ও অধিক। [ততশ্চ...দিতি ] 'এতদৃষ্টে স্থির হর, 
জানা যায়, যারা পূর্বকলে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম (পুণা বা শুভাদৃষ্ঠ) 
উপার্জন করিয়াছিলেন, ইহ কল্পে তাহারা পরমেশ্বরাসুগ্রহে ঈশ্বর অর্থাৎ 

 হিরণাগর্ড প্রত্ৃতিরূপে প্রাছুভূতি হইয়াছেন সুতরাং তাহাদের স্থপ্গ্রতি- 
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তথা চ শ্রুতি? যো ব্রচ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং যো বৈ 
বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তন্মৈ। তং হ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং 
ুমুকষুর্বৈন শরণমহং প্রপদ্যে ইতি । স্মরস্তি চ শৌনকাদয়ে' 
মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিতির্খধিভিদ্ীশতয্যে দৃষ্ট|| ইতি। প্রতি. 
বেদখ্চৈবমেব কাওর্য্যাদয়ঃ শ্বর্য্যন্তে। শ্রতিরপ্যুযিজ্ঞান- 
ূর্ববকমেব মন্ত্েণানুষ্ঠানং দর্শয়তি--যে! হ বা! অবিদিতার্ষেয়- 
চ্ছন্দোদৈবতত্রাঙ্গণেন মন্ত্রে যাজয়তি বাহ্ধ্যাপয়তি বা 
স্থাণুং চচ্ছতি গর্তং ব প্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তম্মাদেতানি 
মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞচ স্খপ্রাণ্ডয়ে ধর্মে 

লাস পপিপাপপীপপিপাসিপসসিউ 

ধর্মাচ্চানর্ঘোহর্থশ্চাধর্্মাৎ অনর্থশ্চেপ্সিতোহর্থশ্চানীগ্মিতোইপূর্বত্বাৎ সর্গদ্য, 
তশ্মাৎ কৃতমত্র কল্লাস্তরব্যবহারান্ুন্ধানেনাইকিঞ্িৎকরত্বাৎ। তথা চ পূর্ব- 
ব্যবহারোচ্ছেদাচ্ছবধার্থসন্বন্বশ্চ বেদশ্চানিত্যো প্রসজ্যেয়াতামিত্যত আহ।_- 
“প্রাণিনাঞ্চ সথপ্রাপ্তয়” ইতি। যথাবস্তম্বভাবসামর্থ্যং হি সর্গঃ প্রবর্তৃতে 
ন তু স্বভাবগামর্যমন্তথয়িতুমর্তি। ন হিজাতু স্থখং তত্বেন জিহাস্যতে 
দৃখঞ্েোপাদিৎস্যতে। 'ন চ জাতু ধর্খাধন্খ্রয়োঃ সামর্ধযবিপর্ধ্যয়ো ভবতি। 

বুদ্ধের পূর্বপ্রবোধ ব্যবহার স্মরণের ন্যায় কর্ান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া 

অসস্তব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন-_-“যিনি ব্রঙ্গার জন্ম দান করিয়াছেন, 

করিয়। বেদ প্রদান করিয়াছেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশ্বকে 

( তত্বমন্তাদিবাক্যজনিত বুদ্ধিতে গ্রকাঁশমান পরব্রদ্ষকে) গ্রাপ্ত হই” 

শৌনকাদি খধিরাও স্মরণ করিয়াছেন, স্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন, “মধুছন্দঃ 

প্রভৃতি খধি দ্াশতধ্য (খণ্বেদের দশম মণও্ডলস্থ ধচা) দর্শন করিয়াছিলেন, 

ভানগোচর করিয়াছিলেন।» শ্রতিও মন্ত্রের খষি জানিতে বলিয়াছেন, 

জানিয়া মন্ত্রপাধ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। যথা-ঁধনি 

মন্ত্রের খষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাঙ্গণ (ব্যাখ্যাভাগ বা বিনিয়োগ )--এ মকল 

নাজানিয়। যজ্ঞ করেন ও করান, অধ্যয়ন করেন ও করান, তিনি স্থাণুত্ 

প্রাপ্ত অথব গর্ভপতিত (নিরয়গামী ) হন।” ইহার পরেই বলিয়াছেন, 

*মেই হেতু প্রতি মন্ত্রে উ সকল জানিতে হয়।” [ প্রাণিনাঞ..নি্দ্তে | 

জীবের স্বুখের জন্য ধর্মের বিধান, ছঃখ নিবারণের জন্য অধর্মের নিখেধ। 

৬৫ 
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 বিধীয়তে ছুঃখপরিহারায় চাধর্শ গ্রতিষিধ্যতে ।: দৃষ্টানু- 
শ্রবিকস্থখছুঃখবিষয়ৌ চ রাগদ্বেষৌ ভবতো ন. রিললক্ষণ- 
বিষয়াবিত্যতো ধর্ম্াধন্মফলভূতোতরোততরাসথপ্টিির্পদ্যমান 
পুর্ববস্থটিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি,__ 

“তেষা যে যানি কর্াণি প্রাক্স্থফ্াং প্রতিপেদিরে । 
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে হজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

হিংআহিংজরে মৃদুক্তুরে ধন্দীধশ্মীর্তানৃতে। 
তন্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তম্মাততত্স্ত রোচতে” ॥ ইতি ॥ 

প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্যবশেষমেব প্রলীয়তে 
শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকন্মিকত্বপ্রসঙ্গীৎ। ন 
চাঁনেকাকারা শক্তয়ঃ শক্যাঁঃ কল্পঘ়িতৃম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য 

পাশে সস সপ পা জপ 

ন হি মৃৎ্পিগ্াঁৎ পটে। ঘটশ্চ ততন্তভ্যো জায়তে। তথ! সতি বস্তসামথ্য- 

নিয়মাভাবাঁৎ সর্বং সর্ধন্মীভবেদিতি পিপাস্থরপি দ্রহনমাহৃত্য পিপাঁপামুপ- 

শময়েৎ, শীতার্ভো ব। তোয়মান্ৃত্য শীতার্তিমিতি । তেন স্থ্টাস্তরেইপি 
বহ্মহত্যা্দিরনর্থহেতুরে বাহর্থহেতুশ্চ যাগাদিরিত্যান্থুপূর্ধ্যং সিদ্ধম্| 

০৭ সপ শালা পপ পা শপ পাপা স্পা 

দেখা যায়, এঁহিক হউক, পারত্রিক হউক, স্থখের প্রতিই জীবের অনুরাগ) 
এবং ছুঃখের প্রতিই দ্বেষ। এততাষ্টে জানা যায়, জীবের পুর্বকৃত ধর্শীধর্শের 
ফলেই পর পর স্থষ্টি এবং সেই কারণেই পূর্ব পুর্ব স্থষ্টির অনুরূপ পর পর 
থষটি হ্ইয়! থাকে । [ স্ৃতি...রোচতে ] “পূর্বে বা পুর্বজন্দে যে জীব 

যে কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জন করিয়াছিল, সে জীব পুনঃস্থষ্টিতে বা পুন- 
জন্মে সেই কর্ম অর্থাৎ তদগুবপ কর্ম প্রাপ্ত হয়। হিংশ্র, অহিংত্র, মৃদু, 
জর, ধার্মিক, অধার্মিক, সত্য, মিথ্যা”-এ সকল পূর্বসংস্কার প্রভাঁবেই 
হয় এবং পূর্বসংস্কার-অন্থদারেই কুচি বা! প্রবৃত্তি হইয়। থাকে ।” (প্রবৃত্তি 
বা রুচি দেখিয়া! তাহার মূল কারণের (বীজের) অনুমান হয়, সে মূল 
কারণ পূর্বসংস্কার। ইহারই অন্য নাম পুণ্যাপুণ্য, ধর্মাধর্, স্বর্তীব, প্রক্কৃতি 
ও বাদনা)। [প্রলীয়...প্রেক্ষিতুম] জগৎ লয়গ্রাপ্ত হইলেও ইহার 
শক্তির লয় হয় না, শক্তি থাকে। যে-কিছু জন্মে--সমস্তই শক্তিমূলক। 
খক্তিরূ্প কারণ হইতেই জন্ম, আকস্মিক অর্থাৎ কারণপরিশূন্ত উৎপত্তি 



৩গসথু। ] ভামতী”-ট্রকাহিত-শাক্বরভাষ্য-সহিতম। ৫১৩ 
বিচ্ছিদ্যাপুযুন্তবতাং ভূরাদিলোক প্রবাহাণাং দেবতি্যজনুষ্য- লক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায় প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্্মফলব্যবস্থা- নাঞ্চানাদৌ সংসারে শিয়তত্বমিজ্দ্িয়বিষয়সন্বন্ধনিয়তত্ববহ প্রত্যেতব্যমূ। ন হীন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদের্বযবহারস্ত প্রতি সগ্গ্যথাত্বং ষষ্ঠেজ্দ্িয়বিষয়কল্পং শক্যমূতপ্রেক্ষিতৃু। অতশ্চ 
সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষম- ্বাচ্চেশ্বরাঁণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঁঃ প্রাছু- বস্তি সমাননামরূপত্বাচ্চার্ভাবপি মহাসর্গমহা প্রলয়লক্ষ- 

এবধ য এব বেদা অস্মিন্ কল্পে ত এব কল্লান্তরে ত এব চৈষামর্থাস্ত এব চ বর্ণাশ্রমাঃ। দৃষ্টদাধর্শ্যসস্ভবে তদদৈধন্ধ্যকর্ননমন্থমানাগমবিরুদ্ধমূ। 
আগমাশ্চেহ ভূয়াংসো ভাষ্যকারেণ দর্শিতাঃ। 
শঁতিস্থতিপুরাণাখ্যান্তছৎকোপোহন্যথা ভবেং ॥ 

তন্মাৎ সুষ্ঠ,ক্ঞং “সমাননামরপত্থা্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধ” ইতি। 'অগ্ির্ব! অকাময়ত” ইতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য যজমান এবাগ্রিরুচ্যতে। ন 
হগ্নের্দেবতাস্তরমগ্রিরস্তি। 

নাই। শক্তি অসংখ্য ও অসংখ্যগ্রকার, এপ কল্পনা অন্যাধ্য। পৃথিব্যাদি 
লোকে, তদ্বত্তী দেব মনুষ্য ও প্ুপক্ষ্যাদি, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, তছৃভগ্বের 
ফল, সে সকলের ব্যবস্থা (শৃঙ্খলা, পরিপাটা বা নিয়ম), এ সকল মধ্যে মধ্যে 
আবিূতি হয়, আবার তিরোহিত হয়, ইহাই মংসারের নিয়ম | এ নিয়ম 
ব্ষয়েন্্রিয়স্বন্ধের সমান। বিষয়েক্িয়সন্বন্বব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন সথ্টিতে 
ব| ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ উৎপ্রেক্ষ (অনুমান) করিতে পার না। 
(অর্থাৎ পুর্বকল্পে চক্ষু শব্দ গ্রহণ করিত, এ কল্পে রূগগ্রহণ করিতেছে, 
এরূপ কল্পনা করিতে পার না। পূর্বকল্পের চক্ষু যদ্্রপ শক্তিবিশিষ্ট, এ কল্পের 
টক্ষুও তদ্রুপ শক্তিবিশিষ্ট)। মনের নির্দিষ্ট বা অপাধারণ বিষয় নাই সত্য; 
কিন্ত ইন্তরিয়ের আছে। যেইন্দিয়ের যে বিষয় নির্দিষট__কম্িন্ কালেও 
তাহার ব্যতিক্রম বা বভিচার হয় না । [ অতম্চ.."বিরোধঃ ] যেহেতু সৃক্ল 
কের ব্যবহার সমান__যেহেতু ঈশ্বরগণ পূর্বরকলীয়-ব্যবহার স্বরণ করিতে 
ক্ষম--দেই হেতু প্রত্যেক কল্প পূর্বকল্পসদৃশ, ইহা দিদ্ধ হয়। যেহেতু 
রস্ছষি পূর্বস্থটির লমান_মেই হেতু প্রপয়কালেও জগতের আত্যস্তিক 



৫১৪ বেদান্তদর্শনস্। . ।. [১জ, ৩পা, 

ণায়াং জগতোহভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্গ্রামাণ্যাদি- 
বিরোধঃ । সমাননামরূপতাঞ্চ শ্রুতিম্মৃতী দর্শয়তঃ-_. 

সুর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা ষথাপূর্ববমকল্পয়ৎ। 
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথে। স্ব” ॥ ইতি ॥ 

যথা পূর্ধবম্মিন্ কল্সে দূর্্যাচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ ক্প্তং 
তথান্মি্নপি কল্পে পরমেশ্বরোহকল্পয়দিত্যর্থঃ | তথ! অগ্নির 
অকাময়ত অন্নাদে! দেবাঁনাং স্তামিতি, স এবমগ্নয়ে কৃতি- 
কাভ্যঃ পুরোডাশমন্টাকপালং নিরবপদিতি, নক্ষত্রেষ্টি বিধো 
যোহগ্রির্মিরবপৎ যন্মৈ বাগ্রয়ে নিরবপৎ তয়োঃ সমাননাম- 
রূপতাং দর্শয়তীত্যেবং জাতীয়ক! শ্রুতিরিহোদাহর্তব্য! । 
স্মতিরপি; 

“খষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্উয়ঃ | 
শর্র্ধ্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ ॥ 

বিনাশ হয় না এবং আত্যন্তিক বিনাশ ন! হওয়ায় শবপ্রামাণ্য সংরক্ষিত 
হয়, বিরোধ হয় না। [সমান...দরষ্টব্য ] পুর্ব-সমান-নামরূপতা শ্রুতি- 
স্বৃতি কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে । যথা--“ধাতা (পরমেশ্বর ) পূর্বকল্পে যে 
প্রকার চন্ত্র সুর্য দিব পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ ছিল এ কল্পে সেই প্রকার 
কল্পনা (উৎপাদন) করিলেন ।”' পূর্বকন্পে যেগ্রকার চন্দ্রস্যাদি ছিল 
বিধাতা এ কলে ঠিক্ সেই প্রকার চন্তরন্য্যাদি স্থষ্টি করিয়াছেন। “অগ্ধি 
কামন1! করিলেন, আমি দেবগণের অন্নাদ অগ্নি হইব। অনস্তর তিনি কৃত্তিকা 
নক্ষত্রাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ (অষ্টাকপাল- 
৮ মৃৎপাত্রে সংস্কৃত। পুরোডাশ--পিষ্টকবিশেষ। ) আহৃতি প্রদান করি- 
লেন।” এ শ্রতিও উদাাহরণ-যোগ্য । প্রদশিতি নক্ষত্রযাগ বিধিতে। যে 
অগ্নি যে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করার কথ! বলা হইয়াছে, সেই 
উতয় অগ্থি' সমান। (পূর্বকল্পের ধজমান অগ্নি এ কল্পের দের্বত| অগ্নি )। 
“পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনঃস্থষ্টিকালে ধধষিদ্দিগকে নাম ও বেদবিষয়ক 
জ্ঞান প্রদান করেন। যেমন খতুচিছু সকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, হরিক্ পূর্ব 
বসস্তাদি খতুর চি (পত্রপুষ্পাদ্ির উদগম ) পর বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়। 



৩১, ] "ভামতী"-ট্রাকাৰিত-শাঙ্বরভাষ্য-সহিতম্। ৫১৫? 

যথত্তারৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে | 
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথ৷ ভাবা যুগাদিষু। 
যথাভিমানিনোহতীতাস্তল্যান্তে সাম্প্রতৈরিহ | 
দেবা দেবৈরতীতৈর্বি রূপৈর্নামভিরেব চ” ॥ 

ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥ 

মধবাদি্বসস্তবাদনধিকীরৎ জৈমিনিঃ॥ ৩১॥% 
ইহ দেবাদীনামপি ব্রক্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি যৎশ 

প্রতিজ্ঞাতং তৎপধ্যাবর্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনি- 
রাচার্য্ে। মন্যতে | কম্মাৎ মধ্বাদিষসম্তভবাৎ | ব্রন্মবিদ্যা- 
ধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষান্মধ্বাঁদিবিদ্যাস্বপ্যধি- 

রঙ্গবিদ্যান্বধিকারং দেবর্ধীণাং ক্রবাণঃ গ্রষ্টব্যো জায়তে, কিং সর্বাসু 
বহ্ষবিদ্যান্ববিশেষেণ সর্কেষাং কিং বা কাস চিদেব কেষাঞ্চিৎ। যদ্য- 

তেমনি, প্রলয়ের পর যুগারস্তকালেও পূর্ববকল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ভুত হইয়া 
থাকে। অতীত করের দেবতারা যন্রপ অভিমানী ও যন্ত্র রূপবিশিষ্ট 
ছিলেন, বর্তমান কল্পের দেবতারা সেইরূপ রূপ, সেই নাম 'ও সেই অভিমান- 
ধারী হইয়াছেন ।” এ সকল স্থৃতিও উদ্াহরণমধ্যে গণ্য । 

দেবতাদের ব্রক্ববিদ্যাধিকার আছে, এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে পুনর্ধার 
আপত্তি উথাপিত হইতেছে । জৈমিনি মুনি বলেন, দেবতাদের বিদ্যাধিকার 
নাই। কেন-না, মধুবিদ্যা 1 গ্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাও 
বিদ্যা, মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ত্রহ্মবিদ্যার অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যাতেও 

» ৭ পিশ্ীশীশাীকাশাশাটটীশিশ্াা তি িাোিশ্ীাশিাটী শী শিশ্ন, 

* জৈমিনিং তন্লামক আচার্ধাঃ অনধিকারং ব্রহ্গবিদ্যায়াং দেবাদীনামধিকারাভাবং 
মদাতে। হেতুমাহ-_মধ্বাদীতি। বিদ্যাত্ব+ংবিশেষাৎ মধুবিদ্যারদিযু তেযামধিকারে। ন সম্তভব- 
ভীতি শৃত্বার্থঃ ৯_-জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার থাক! সম্ভব হয় না, 
হতরাং অন্য বিদ্যাতেও অসন্তব'হয়। যেহেতু অসম্ভব হয়, সেই হেতু দেবতা প্রভৃতি 
উগাসনায় অনধিকারী। অর্থাৎ দেবগণের উপাঁনন] ও ব্রহ্জ্ঞান দ্ুএর কিছুই নাই। 

+ ধুবিদ্যা-এক প্রকার উপাসন|। হুর্ধ্যের উপাসমা। ইহার প্রণালী ছান্দোগ্য 
উপনিষদ বর্ধিত আছে। | 



৫১৬ বেদাস্তদর্শনম্। ' [ ১অ, ৩পা, 

কারোহভ্যপগম্যেত | ন চৈবং সর্তবতি। কথমসৌ বা 
আদিত্যে দেব মধ্বিত্যত্র হি মনুষ্য! আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনো- 
পাসীরন্। দেবাদিষু হ্থযপাঁসকেন্বত্যুপগম্যমানেধু আদিত্য? 
কথমন্যমাদিত্যমুপানীত। পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি, পঞ্চ 
রোহিতাদীন্যমৃতান্যুপক্রম্য, বসবো! রুদ্রা আদিত্য! মরুত; 
সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্ভদ্বৃতমুপস্থীবস্তীত্যুপদিশ্ঠ, 
সয এতদেবমমৃ্তং বেদ বসুনামেবৈকে। ভূত্বাগিনৈব মুখে- 
নৈতদেবাম্ৃতং দৃষ্রী তৃপ্যতীত্যাদিন! বস্থাছ্যুপজীব্যান্যম্বতানি 
বিশেধেণ সর্বান্থ, ততো! মধ্বাদিবিদ্যাশ্বসস্তবঃ। “কথমসৌ বা২ইদিত্যো 
দেবমধু, ইত্যত্র হি মন্ৃষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাপীরন্”। উপান্তে 
পাসকভাবো হি ভেদাধিষ্।নো ন স্বাত্মন্তাদিত্যন্ত দেবভায়াঃ সম্তবতি। ন 
চাদিত্যান্তরমস্তি। গ্রাচামাদিত্যানামশ্মিন্ কদ্ধে ক্ষীণাধিকারত্বাৎ। "পুন" 
শ্চাঁদিত্যব্যপাশ্রয়াঁণি পঞ্চ রোহিতাদীন্থ্যপত্রম্” ইতি। অয়মর্থঃ।-_আগৌ 
বা আদিত্যো দেবমধ্বিতি দেবানাং মোঁদনাৎ মধ্বিব মধু। ভ্রামরমধু 
সারপ্যমাহাইস্য শ্রুতি | 'তগ্য মধুনে। দে)ীরেব তিরশ্চীনবংশঃ। অস্তরিক্ষং 
মধবপৃপঃ7 ৷ আদিত্যস্য হি মধুনোপৃপঃ পটলমস্তরিক্ষমাকাশং তত্রাবস্থানাৎ। 
যাঁনি চ সোমাজ্যপয়ঃ প্রতৃতীন্তণ্ৌ হ্য়ন্তে তান্তাদিত্যরশ্মিভিরগিসম্বলিতৈরৎ- 
পন্নপাকান্তমৃতীভা বমাপন্নান্তাদিত্যমগুলমৃত্বন্ত্রধুপৈর্নীয়ন্তে ৷ যথা হি ভ্রমরাঃ 
থাকিবেক, কিন্তু মধুবিদ্যায় অধিকার থাক অসম্ভব হয়। [কথং-.' 
দর্শয়তি ] কেন? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি “এ আদিত্য দেবমধু$ দেবগণের 

আম্বাদয” ইত্যাদি ক্রমে-যে সুর্যের উপামন। করিতে বলিয়াছেন তাহা 
মনুষ্যুদিগকেই বলিয়াছেন, দেবতাঁদিগকে নহে। দেবতারাঁও উপানক, 
এ কথ! বলিতে গেলে আদিত্য দ্লেবতা আবার কোন্ আদিত্য দেবতার 
উপাসন1 করিবেন, তাহা বলিতে হইবেক। (আদিত্য এক বৈ ছুই নাই)। 
উক্ত উপাসনার আরও অঙ্গ আছে। যথা--আদিত্যাশ্রিত রূপপঞ্চক 
অমৃতন্বরূপ, তাহ! বন রুদ্র আদিত্য মরুৎ সাধ্য--এই সৃকল দেবগণের 
উপজীব্য । এই উপদেশের পরেই আছে, ফলশ্রুতি কথিত আছে) “যে 
উপাসক এ সকল অমৃতজীবী দেবগণকে জানে, উপাঁসনা করে, সে বনু 
প্রভৃতির অন্যতম হয়, হইয়! অগ্নিরূপ মুখের দ্বার প্রোক্ত অমৃত দর্শনে 



৩১]... পভামতী"টাকামিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৫১৭ 

বিজানতীঃ বস্বাদিমহিমগ্রাপ্তিং দর্শয়তি | বস্বাদয়স্ত কান" 
্যান্, বন্বাদীন্ অমুতোপত্বীবিনো বিজানীয়ুঃ£, কং চান্যং 
বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্নেয়ুঃ । তথা, অগ্নিঃ পাদে বায়ুঃ পাদ 

পুশ্পেভা আহত্য'মকরম্বং স্বস্থানমানয়স্ত্যেবমৃত্যন্ত্র ভ্রমরাঃ প্রয়োগমমবেতার্থ- 

স্ুরণাদিভিধথেদবিহিতেত্যঃ কর্মকুসুমেভ্য আহত্য তন্িষ্পশ্নমকরনা মাদিত্য- 
মণ্ডনং লোহিতাভিরস্য প্রাচীভীরশ্মিনাড়ীভিরানয়স্তি, তদমৃতং বসব উপ- 
জীবস্তি। : অথাস্যার্দিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাড়ীতিঃ শুরাভির্যজুর্বেদ- 
বিছিতকর্মকুন্গুমেভ্য আহত্যাগৌ ছুতং সোমাদি পূর্ববদ মৃতভাবমাপক্নং 
ূন্ত্রমরা আদিতামগুলমানয়স্তি, তদেতদমূতং রুদ্রা উপজীবস্তি। অথা- 
্তাদিত্যমধুনঃ প্র্তীচীভীরশ্িনাড়ীভিঃ কৃষ্ণাতিঃ সামবেদবিহিতকর্মকুস্- 
মেভ্য আহত্যাপ্রৌ তং সোমাদি পুর্ববদমূতভাবমাপন্নং সামমন্তস্তোজভ্রমরা! 
আদিত্যমগলমানয়স্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবস্তি। অথাস্যাদিত্যমধুন 
উদদীচীভিরতিকৃষণা ভীরশ্মিনাড়ীভিরথব্ববেদবিহিতেভ্যঃ কর্দকুম্থমেভ্য আঘ- 
ত্যাগ হুতং সোমাদি পূর্বববদীমূতভাবমা পন্নথর্বাঙ্গিরসমন্ত্রত্রমরাঃ তথাশ্ব- 

মেধবাচঃ স্তোমকর্মকুনুমাদিতিহাপপুরাণমন্ত্র্রমরা আদিত্যমগলমানয়স্তি। 

অশ্বমেধে বাঁচঃন্তোমে চ পাৰিপ্নবং শংসম্ভীতি শ্রবণাদিতিহাসপুরাণমন্তরীণাম- 

প্স্তি প্রয়োগঃ। তদমূতং মরুত উপজীবস্তি। অথাস্য যা আদিত্যষযধুন 

উদ্দণ রশিনাড্যো গোপ্যান্তাতিরূপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুম্থমাদাহত্যাদিত্য- 

মগ্ুলমানয়ন্তি, তদমৃতমুপজীবস্তি সাধ্যাঃ| তা এতা আ.দ্িত্যব্যপাশ্রয়াঃ 

পচ রোহিতাঁদয়ে। রশ্িনাভ্য খগাদিসম্দ্ধাঃ ক্রমেণোপাদশ্তেতি যোজনা। 

এতদেবামৃতং দৃষ্টোপলভ্য যথাস্বং সমস্তৈঃ করণৈর্বশস্তেজ ইন্জিয়সাকল্য- 
বীর্ঘ্যাননাদযাগ্ঠমৃতং তছুপলভ্যাদিত্যে তৃগ্যস্তি। তেন খবমৃতেন দেবানাং 

বন্ধাদীনাং মোদনং বিদধদাদিত্যো মধু। এতছুক্তং ভবতি। ন কেবল- 
মুপাম্যোপাসকভাব একক্মিন্ বিরুধ্যতেইপি তু জ্ঞাতুজেয়তা বণ গ্রাপা- 

গ্রীপকভাঁবশ্চেতি। “তথাগ্সিঃ পাদ” ইতি। অধিদৈবতং খবাকাশে ব্রন্ধ- 
815551518182/85888855788 82882 

পরিতৃপ্ত হয়।” এ অংশে অহ তজীবী বস্ুগণের জ্ঞানে, উপাসনায়। 

বমু-মহিম। গ্ীপ্তির কথা আছে। [বস্বা'-.সম্তবতি ] বস্থ আবার কোন্ 

অমুতোপজীবী বস্থকে জানিবে? উপাসন| করিবে? এবং কোন্ বঙ্গ 

মহিম। পাইবাঁর প্রত্যাশা করবে? এতত্তিন্ন আরও কথা আছে। যথা-- 

“অরিই তাহার পদ, বামুই তাহার পদ, বায়ুই সম্ঘর্গ, আদিত্যই ব্রদ্ম।* 



৫১৮ বেদাত্তবর্শনম্। , [ ১অ, ৩ুপা, 

আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদে! বায়ুর্বাব সম্ব্গঃ আদিত্যে 
্রঙ্গেত্যাদেশ ইত্যাদিযু দেবতাত্বোপাসনেষু ন তেষামেব 
দেবতাত্মনামধিকাঁরঃ সম্ভবতি | তথা, ইমাঁমেব গোতমভর- 
দ্বাজীবয়মেব গোতমোহয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিঘ যিন্বন্ধেযু 
উপাসনেষু ন তেষাঁমেবষাঁণামধিকারঃ সন্ভবতি। কুতশ্চন 
দেবাদীনামনধিকারঃ॥ ৩১ ॥ 

জ্যোতিষ ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ & 
যদিদং জ্যোতির্মগুলং ছ্যুস্থানমহোরাত্রীভ্যাং বস্তু মজ্জ- 

দৃষ্টিবিধানার্থমুক্তম। আকাশদ্য হি সর্বগতত্বং রূপাদিহীনত্্চ ব্রদ্ধণা 
সারপ্যং তস্য চৈতস্যাকাশপ্য ব্রহ্মণশ্চত্বারঃ পাদা অগ্রযাদয়োইগ্রিঃ পাদ 

ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ। যথা হি গোঃ পাঁদা ন গবা বিষুজ্যস্তে। এবমগ্ল্যা 
দয়োহপি নাকাশেন সর্ধগতেনেত্যাকাশস্য পাদাঃ। তদেবমাকাশস্য 
চতুষ্পদে| বঙ্ষদৃষ্টিং বিধায় স্বরূপেণ বাযুং সন্বর্গগুণকমুপাস্যং বিধাতুং মহী- 
করোতি-_“বাযুর্বাৰ সম্বর্ম”। তথা দরূপেণৈবাদিত্যং ব্রহ্গদৃষ্ট্োপাস্যং 
বিধাতুং মহীকরোতি-"আদিত্যো বরন্ধেত্যাদেশ+ উপদেশঃ। অতি- 
রোহিতার্থমন্তৎ। যছ্যুচেত নাবিশেষেণ সর্কেষাঁং দেবর্ষীণাং সর্বাস্থ ব্রহ্মবিদ্যা- 
ত্বধিকারঃ কিন্ত ষথাসম্তভবমিতি তত্রেদমুপতিষ্ঠতে ।_- 

পেশী শশী শশা স্পপসসপসসপপপ্পস্পপ্প পপপপপাল 

এ সকল উপাসন! দেবতারূপের উপাসন1 ; সুতরাং এ সকল উপাসনা 
দেবতাপক্ষে অনস্তভব। এততিন্ন, খষি সম্বন্ধীয় উপাসনাও আছে। সে 

সকল উপাদন। গ্দক্ষিণ কর্ণই গৌতম, বাম কর্ণ ই ভারদ্বাজ, ইত্যাদি ক্রমে 
অভিহিত আছে । এ সকল উপাসনা খষি-পক্ষে অসজ্সব হয়। 

দেবত। প্রভৃতির অনধিকার (বিদ্যায় বা উপাসনায়) পক্ষে অন্য 

হেতুও আছে। 

( পূর্ববপক্ষ ) যে মকল জ্যোতিঃ পিগাকার, যাহাদের স্থান দিক্ (অস্ত- 

* আদিত্যাদিশব্বানাং জ্যোতিষি জোোতিঃপিণডে ভাবাৎ নত্বাৎ জ্যোতিএপ্লিওবা চিত্বাদি- 

তর্থঃ। ন কশ্চিৎ বিগ্রহবান চেতনো। দেবোহস্তি বিগ্রহাভাবাত্তোং ন কাগ্যধিকার 

ইতি হুত্রার্থ; ।_-হস্তপদাদ্িবিশিষ্ট দেবতাঁ আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই । আদিতা, সুর্যা, 
নর, শুভ্র, অঙ্গারক, এ সকল শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতি£পিণ্ডেব বাঁচক। জ্োতিঃপিও 

সকল জড়, জড়ের সর্বত্রই অনধিকার। 
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গদবভাসয়তি তন্সিন্নাদিত্যাদয়ো! দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযু- 
জ্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধের্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ । ন চ জ্যোতি- 
মুল্য হৃদয়াদিনা! বিগ্রহেণ চেতনতয়াহর্থিত্বাদিন] বা 
যোগোহ্বগন্তং শক্যতে, মুদাদিবদচেতনত্বীবগমাঁৎ। এতে- 
নাগ্যাদয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্ঘবাদেতিহাঁস- 
পুরাণলোকেত্যো। দেবাদীনাং বিগ্রহবস্াদ্যবগমাদয়মদোষ 

পপ -াাশাশীশিপাপপসপিপপাা 

লৌকিকৌ হ্যাদিত্যাদিশব্বগ্রয়োগ প্রত্যয় জ্যোতির্মডলাদিযু দৃষ্টৌ। ন 
চৈতেষামন্তি চৈতন্তং ন হোতেষু দেবাত্বাদিবত্তদন্থরূপা দৃশ্তান্তে চেষ্টাঃ। 
“সাদেতৎ মন্ত্ার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্য” ইতি । তত্র জগৃতাতে দক্ষিণ- 
মিন্্রহস্তষিতি চ, কাশিরিক্ত্র ইদিতি চ। কাশিনুষ্টিঃ। তথ! শ্থিবিপ্রীবে 
বয়োদরঃ ম্ববানরধসো। মদে। ইন্ট্রো বৃত্রাণি জিদ্নতে” ইতি ধিগ্রহবত্বং 
দেবস্তায়! মৃস্্রার্থবাদা অভিবদন্তি। তথা হবিভোঁজনং দেবতা য় দর্শযন্তি_ 
'অদ্দীন্ত্র পিব চ গ্রস্থিতন্ত' ইত্যাদয়ঃ। তথেশানাম্। হজ্ঞো। দিব ইন্দ্র ঈশে 
পৃথিব্যা ইন্্রো অপামিন্ত্র ইৎ পর্বতানাম্। ইন্ছো বৃধাম্ ইন্দ্র ইন্সেধিরাণা- 
মিন্ঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্্ ইতি। তথা 'ঈশানমস্ত জগতঃ শ্বরূশিমীশান- 
মিন তস্কুষণ ইতি। তথা বরিবসিতারং প্রতি দেবতায়াঃ প্রদাদং প্রসন্নায়াশ্চ 
ফলদানং দর্শয়তি “আহুতিভিরেব দেবান্ হুতাদঃ প্রীণাতি তশ্্মৈ গ্রীতা ইষ- 
মুর্জং চ যচ্ছস্তি” ইতি। “তৃপ্ত এবৈনমিন্ত্রঃ গ্রজয়! পশ্ুভি্তর্পয়তি ইতি চ। 
ধর্মশাস্রকার। অপ্যাহঃ।__ 

সা শ্পীপপাসপীিশীসপী শশা পিস পট পসপিসপিসপ 

রীক্ষ বা স্বর্গ), যাহার! দ্িবারাত্র ভ্রমণ করতঃ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, 
তাহারাই আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ | লোকে তাহাদের প্রতিই দেববাচী 
আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়! থাকে এবং শ্রুতি বাক্যের শেষতাগেও 
নেই সকল জ্োতিঃপিণ্ডে আদিত্যা্দিশব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
সে সকল জ্যোতিংপিগ্ডের হৃদয় নাই, অঙ্গ নাই, সুতরাং তাহারা অচেতন, 

জড়। জের ইচ্ছ। নাই, কামনা নাই, অনুষ্ঠান সামধ্যও নাই। তাহার! 
মৃৎপিণ্ডের ন্তায় অচেতন, ইহ। স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অগি-বাযু-গ্রতৃতিকেও 
ধন্ধপ জানিবে | ' [স্যাদেতৎ.ত্যুচ্যতে ] যদি বল, মন্ত্র অথবাদ ইতিহাস 
পুরাণ ও লোক এ সকলের দ্বারা দেবতার শরীর ও চৈতন্ত থাকা জান৷ 

৬৬ 



নর 

৫২০ বেদাস্তদর্শনম। [ ১ত। ৩গা, 

ইতি চে, নেত্যুচ্যতে, ন তাঁবল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র 
প্রমাণমস্তি, প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমা- 
ণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্ধো লৌকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে | ন চাত্র 
প্রত্যক্ষারদদীনামন্যতমং প্রমাণমন্তি । ইতিহাঁসপুরাণমপি 
পৌরুষেয়তাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাউ্ফতি। অর্থবাদ! 

তে তৃপ্তান্তপ্পয়ন্ত্যেনং সর্বকামফলৈঃ শুভৈঃ। ইতি । 
পুরাণবচাংসি চ ভূয়াংদি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চক প্রপঞ্চমীচক্ষতে। লৌকিকা 

অপি দেবতাবিগ্রহাদ্দিপঞ্চকং স্মরন্তি চোপচরস্তি চ। তথাহি।--যমং দণ্ড" 
হস্তমালিখস্তি, বরুণং পাশহস্তম্, ইন্ত্রং বজ্হস্তম। কথয়স্তি চ দেবত। হবি- 
ভূঙ্ক্ত ইতি। তথেশনামিমাঁমাহঃ_দেবগ্রামো দেবক্ষেত্রমিতি। তথাস্যাঃ 
প্রসাদঞ্চ গ্রসগ্ায়াশ্চ ফলদানমাহুঃ--প্রসন্নোইস্ত পশুপতিঃ পুত্রোইস্য জাতঃ। 
প্রসন্নোইন্ত ঘনদে। ধনমনেন লব্বমিতি। তদেতৎ পূর্বপক্ষী দূষয়তি-- 
“নেতুচ্যতে। ন হি তাবপোকো। নাম” ইতি । ন খলু প্রত্যক্ষার্দিব্যতি- 
রিক্কে! লোকে। নাম গ্রমাণান্তরমস্তি, কিন্তু গ্রত্যক্ষাদিমূল! লোকগ্রদিদ্ধিঃ 

সত্যতামশ্ন,তে তদভাবে ত্বন্ধপরম্পরাবৎ মূলাভা বাদ্িগ্রবতে | ন চাত্রবিগ্র- 
হাদৌ প্রতাক্ষা্দীনামন্ততমমস্তি এ্রমাণম্। ন চেতিহাসাদিমূলং ভবিতু- 
মর্থতি, তস্যাপি পৌরুষেয়ত্বেন গ্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষণাৎ। প্রত্যক্ষাদী নাঞ্চাত্রা 
ভাবাৎ। ইত্যাহ--“ইতিহাসপুরাণমপীশতি । ননুক্তং মন্ত্রর্থবাদেতো। 

বায়, শুনা যাঁয়, আমর বলি তাহ! অলীক অর্থাৎ অগ্রমাণ। [ ন'''মধি- 
কারস্য] লোক কি প্রমাণ? পৃথক্ প্রমাণ? তাহা! নহে। প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণই প্রমাণ, তছুস্ভুত অবিচারিত জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধি 
বলে। দেবতার শরীর অথব। চেতনা কোনও স্থলে কোনও লোকের 
প্রত্যক্ষ হয় নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রসর প্রাপ্ত হয় না। 
ইতিহাঁস ও পুরাণ পৌরুষেয় (পুরুব কৃত), তজ্জন্ত তাহা অন্ত গ্রমাণ 
সাপেক্ষ । যাহা প্রমাণমূশক নহে তাহাও অপ্রমাণ। (অমূলক ইতিহাসের 
ও অমূলক পুরাণের প্রামাণ্য নাই। দেবত1 সকল চেতন, তাহাদের শরীর 
আছে, এ সকল কথা গ্রত্যক্ষমূলক নহে, অন্গমানমূলকও নহে, সুতরাং 

নির্শল, নির্মল বিয়া অপ্রমাণ।) অর্থবাদ-বাক্য বিধিবোধিত পদার্থের 
স্তব কবে, গ্রাশংমা করে, অন্ত কিছু প্রতিপাদন করে না। ঘআতএব, 
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অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থাঃ সন্তো ন পার্থগর্ঘ্যেন 
দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে। 
মন্ত্রী অপি শ্রত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোইভি- 
ধানার্থা ন কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে | তশ্মাদভাবে 
দেবাদীনামধিকারস্য ॥ ৩২ ॥ 

বিগ্রহাদ্দিপঞ্চকগ্রসিদ্ধিরিত্যত আহ।--“অর্থবাদা অপী”তি। বিধুদ্দেশে- 
নৈকবাক্যতাঁমাপাদ্যমান! অর্থবাদা বিধিবিষয় প্রাশস্তযলক্ষণাপর1 ন স্বার্থে 

প্রমাণং তবিতুমর্ত্তি। যৎগরঃ শব্দঃ স শবার্থ ইতি হি শীৰন্যায়বিদঃ। 
প্রমাণাস্তরেণ তু মত্র স্বার্থোইপি সমর্থাতে যথা বায়োঃ ক্ষেপিষ্টত্বম্, তত্র 
গ্রমাণাস্তরবশাৎ সোইভ্যুপেয়তে ন তু শব্ষসামর্থ্যাৎ। যত্র তু ন প্রমাণাস্তর- 

মন্তি যথ। বিগ্রহাদিপঞ্চকে সোহর্থঃ শব্দাদেবাবগন্তব্ঃ। অতত্পরশ্চ শবে 

ন তদবগমযরিতুমলমিতি তদবগমায়াইস্ত তত্রাঁপি তাত্প্ধ্যমত্যুপেতব্যম্। ন 

চৈকং বাক্যমুভয়পরং ভবতি। ভবতি চেৎ ইতি, বাক্যং ভিদ্যেত। নচ 

সন্তবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভে্বৌযুজ্যতে। তন্মাৎ প্রমাণান্তরানধিগতবিগ্র- 
হাদিম্তাইন্যপরাচ্ছবাদবগন্তব্যেতি মনোরথমাত্রমিত্যর্থঃ। মন্ত্াশ্চ ব্রীহাদিবৎ 

্রত্যা্দিভিস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যমানাঃ প্রমাণভাবানন্ুপ্রবেশিনঃ কথমুগ- 

ুতস্তাং তেষু তেষু কর্মস্থিতাপেক্ষায়াং দৃষ্টে গ্রকারে সম্তভবতি নাহৃষ্টকল্পনো- 
চিতা। দৃটশ্চ প্রকারঃ প্রয়োগমমবেতার্থস্মরণং স্বত্ব চান্ুতিষ্স্তযনুষ্ঠাতারঃ 
পদার্থান। ওৎ্সপ্গিকী চার্থপরতা গদানামিত্যপেক্ষিতপ্রয়োগনমবেতার্থ- 
নরণতাৎপর্ধ্যাণাং মন্ত্রাণাং নানধিগতে বিগ্রহাদাবপি তাৎ্পর্্যং যুজ্যত ইতি 

নতেভ্যোইপি তৎসিদ্ধিঃ | তস্মাদ্দেবতাবিগ্রহবত্তাদিভাবগ্রাহকগ্রমাণা- 

ভাবাৎ প্রাপ্ত! বষ্টপ্রমাণগোচরতা। স্যেতিপ্রাপ্তম্। 

এবং গ্রাপ্তেহতিধীয়তে ।-- 
এপ পপ্পপপপিশপী শি পাপ আপস ০০ 

অর্থবাদবাক্যে দেবতাদির শরার বর্ণিত হইলেও তাহা তাহার অগ্রতি- 
পাদ্য। অগ্রতিপাদ্য বলিয়া মে অংশের (দেবতার শরীর আছে, এই 
'শের) প্রামাণ্য নাই। মন্ত্রণ প্রয়োগমমবেত পদার্থের ( অনুষ্ঠেয় 

বস্বর) স্মারক মাত্র, গ্রমিতির (বস্তবিষয়ক অভ্রান্ত বোধের ) জনক নহে। 

এই সকল কারণে দেবতা প্রভৃতির শরীর অদিদ্ধ। শরীর অসিদ্ধ বলিয়াই 

বিদ্যাধিকাঁর অসিদ্ধ। 



৫২২ বেদাস্তদর্শনম্। , [ ১, ওপা, 

ভাবন্তু বাদরায়ণোহত্তি হি ॥ ৩৩ 
তৃশব্দঃ পূর্ববপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । বাঁদরা়ণস্ত্াচার্ষো ভাব- 

মধিকরিস্য দেবাদীনামপি মন্যতে | যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যান্থ 
দেবতাদিব্যামিশ্রান্বসম্তবোহধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং 
ব্রহ্মবিদ্যায়াং সন্ভবোহর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধি- 
কারস্য। ন চ কচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সন্তবস্তত্রীপ্য- 
ধিকারোপোদ্যেত। মনুষ্যাণামপি ন সর্যেষাঁং ত্রাঙ্মণাদদীনাং 
সর্বেষু রাঁজদুয়াদিষধিকারঃ সম্ভবতি। তত্র যো ন্যায়ঃ 
সোইত্রাপি ভবিষ্যতি। ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গং 

“তু শব্দঃ পুর্বপক্ষং ব্যাবর্তয়তি” ইত্যাদি “ভূতধাতোরাদিত্যাদিবপ্য-. 
চেত্নত্বমভ্যুপগম্যত” ইত্যন্তমতিরোহিতার্থম্ । “মন্ত্রার্থবাদাদিব্যবহারাি*- 

(নিদ্ধাস্ত) আচার্য্য বাদ্রায়ণ বলেন, দেবতা! প্রভৃতিরও বিদ্যাঁধিকার 
আছে। মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাহাদের অধিকার অসম্ভব হইলেও ব্রহ্ 
বিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত সম্ভবই হয়। কারণ এই 
যে, কাঁমন। প্রভৃতি যেকিছু অধিকার-কারণ-_সমস্তই দেবতাদি পক্ষে 
সম্ভব। [নচ...ভবিষ্যতি] কোন এক স্থলে অসম্ভব দেখিয়া সর্বত্রই 
অসম্ভব বল! অন্যায্য । যেখানে, সম্ভবে_-সেখানেও অধিকার নাই বলা 
নিতান্ত অযুক্ত। সকল কার্ষ্যে সকলের অধিকার খাকে না। রাজস্থয় 
যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে, কিন্ত ব্রাঙ্গণের নাঁই। ব্রাঙ্মণের নাই 
বলিয়। কি ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবেক ন1? ক্ষত্রিয়ের রাজস্থয়াধিকার 

পক্ষে যে যুক্তি-দেবতার বিদ্যাধিকারপক্ষেও সেই যুক্তি। [ত্রহ্গ'". 
ধবাদাদি ) ব্রহ্মবিদ্যাপ্রস্তাবেও দেবতা প্রভৃতির বিদ্যাধিকার-সুচক কথা 

* তু-শব্দঃ ূর্বপক্ষং নিষেধতি। প্রোক্তঃ পূর্বপক্ষে। ন প্রসরতীত্যর্থ;। ভাবং অধি- 

কারস্যান্তিত্বং দ্েবাদীনাং বাদরায়ণোম্থতে | হি যতঃ অন্ত্যধিকাঁর-কারণূর্ম। বিশ্রহবপতয়া 

তেষামপার্থিত্ব সামর্ঘ্যাদিকমধিকাঁর কারণং সম্ভবতীতি যাবৎ ।--আদিত্যাদি শব জ্যোতি: 

পিণ্ডের বাঁচক, তৎকারণে বিগ্রহবান্ ও চেতন আদিত্যাদি দেবত| নাই, এ পূর্ববপক্ষ হইতেই 

পারে না। বাঁদরায়ণ মুনি বলিয়াছেন, বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাঁতেও আদিত্য দিশবের 

প্রসিদ্ধি বা বাচকতা আছে হুতরাং তাহাদের অস্তিত্ব প্রভৃতিও আছে। 



৩৩, ] 'ভামতী”-টাকাম্িতশান্বরভাষা-সহিতম্ | ৫২৩ 

শোতং দেবাদ্যধিকারস্য সুচকং,_-তদ্যে! যে! দেবানাং 
্রত্যবুধ্যত স এব তদভবন্তথরধীণাং তথ মনুষ্যাণামিতি। তে 
হোচুহত্ত তমাত্বানমন্বিচ্ছামো যমাত্বানমন্থিষ্য সর্ববাংশ্চ 
লোকানাপ্োতি পর্ববাংশ্চ কামানিতি। ইন্ট্রো হ বৈ দেবানা- 
মভিপ্রবত্রাজ বিরোচনোহস্থরাণামিত্যাদি চ। ম্মার্ভমপি 
চ গন্ধর্্যাঁ্বন্থ্যসন্বাদাদি। যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবা- 
চ্ষেতি, অত্র ব্রমঃ, জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ে! 
দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবস্তমৈশ্্যাভ্যুপেতং তং তং 
দেবাঁত্বানং সমপ্রয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ। অস্তি 
হশব্ধ্যযোগাদ্দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চীবস্থাতুং যথে- 
উঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্মূ। তথা হি আয়তে 
তরহ্ষণ্যার্থবাদে মেধাতিথেন্মেষেতি। মেধাতিথিং হ কাথা 

তি। আদিগ্রহণেনেতিহাসপুরাণধর্মশীস্ত্রাণি গৃহ্ৃন্তে। মন্ত্রাদীনাং ব্যবহারঃ 
্রবৃত্তিন্তপা দর্শনাদিতি | পূর্বপক্ষমন্থভাষতে--“যদপ্যুক্ত”্মিতি। একদে 
শিমতেন তাবৎ পরিহরতি--“অত্র জম” ইতি। তদেতৎপূর্বপক্ষিণমুখাপ্য 

পাপ পপ পাপ পাশ তি তি শশা শি ০ টাশিস্পাপিলদ পীশিপীিপাসপীপ পিপাসা পি শপাাসাপি পিল সপন 

আছে | যথা--"দেবগণের মধ্যে যে দেব বঙ্গে গ্রবুদ্ধ হন, সে দেব ব্রদ্ষই 
হন। খষিদ্রিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও এরূপ ।৮ “দেবতার! বলিলেন, 
আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব--ধাহার অন্বেষণ করিলে কল শ্লোক, 
ও সকল কামন! গাওয়া যায়|” «দেবতাদের ইন্্র ও অস্থ্রদিগের বিরোচন 
্রত্রজ্য। (ব্রহ্ষজ্ঞানার্থ সন্ন্যাস) করিয়াছিলেন।'” এতডিন্ন, স্বৃত্যুক্ত যাল্ঞ- 
বন্ধ গন্ধর্্ধ সংবাদ গ্রভৃতিও দেবতার জ্ঞানাধিকারের সৃচক (অন্ুমাপক )। 

| বদ...লামধ্থ্যম) বলিয়াছিলে, দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব জ্যোতিঃ- 

পিঙেই প্রযুক্ত হয়, সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি। আদিত্যাদি-শব 
ধরবরধ্যবান চেতন-দেবতা বুঝাইতেও মমর্থ। মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রত্বতিতেও 
নেইকূপ ব্যবহার আছে। দেবগণ ধখীয্যবলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান 
করিতে,ও ইচ্ছান্ুরূপ দেহ ধারণ করিতে সমর্থ ব। গারগ। [ তথাহি-,' 
দিতাম] এ বথা শ্রতিভেও আছে |-'ইন্্ মেষ হইয়া কাণায়ন 



পা 

৫২৪ বেদাস্তদর্শনম্ | ' [ ১অ, ৩পা) 

য়নং ইন্দ্র মেষে| ভূত্বা জহারেতি। স্মর্যযতে চ, আদিত্যঃ 
পুরুষে ভূত্ব! কুক্তীম়ুপজগামেতি। মৃদাদিঘ্বপি চেতনাধিষ্ঠা- 
তারোহতভ্যুপগম্যন্তে-_মুদক্রবীদাপোহক্রবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ | 
জ্যোতিরাদেস্ত ভূতধাতৌরাদিত্যাদিষপ্যচেতনত্বমভ্যুপগ- 
ম্যতে। চেতনাস্ত্ধিষ্ঠাতারো৷ দেবতাত্ৰানো মন্ত্রর্থবাদাদিষ 
ব্যবহারাদিত্যুক্তমূ | যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাঁদয়োরন্যার্ঘস্বান্ 
দ্েবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি, অত্র ব্রমঃ। প্রত্যয়া- 

স্শাাশাশাা ীাশীশাপশটাটিটাশাাটাশাশিশা টাটা ািিিশাশিাটাাটিাটি পাশাপাশি ০০৩ 

গোত্রীয় মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন 1” মহাঁভারতেও লিখিত আছে, 
“সুর্য পুরুষরূপে কুস্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।” শাস্ত্রে মুত্তিক। প্রভৃতি 
জড়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা স্বীকার আছে। যথা-_“সেই মৃত্তিকা বলিল, 

সেই জল বলিল ইত্যাদি।/ এসকল কথা চেতনাধিষ্ঠানের অনুমাপক। 
 জ্যোতিষ্ষগণের দৃষ্তাংশ ভৌতিক ও অচেতন হইলেও তাহাতে চেতন- 
দেবতার অধিষ্ঠান আছে। (যেমন এই ভৌতিক দেহে চেতন আত্মার 
'অধিষ্ঠান, সেইরূপ, ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডেও চেতন দেবতার অধিষ্ঠান। 
ৃশ্ত জ্যোতিঃপিওটা কুর্ধ্যদেবতার শরীর, উহাতে চেতন কৃর্ধ্যদেবতা এত- 
দেহে আত্মার ন্যায় অধিষ্ঠিত আছেন।) মন্ত্রে ও অর্থবাদ, শাস্ত্রে সেই সেই 
দেবতার ব্যবহাঁর হয়, জড়াংশের ব্যবহার হয় না। [ যদপুযক্তং'''পদ্যতে ] 
বলিয়াছিলে, মন্ত্র কেবল অনুষ্টেয়-পদার্থের ম্মরণ করায়, আর অর্থবাদ 
কেবল বৈধবিষয়ের স্ততি (প্রশংসা) করে; ম্মরণ করান ও প্রাশস্ত্য 
বুঝান, এই ছুই অর্থ ব্যতীত ইন্দ্র বজ্রধর, এ সকল অবান্তর অর্থ বুঝান 
মন্ত্রের ও অর্থবাদের তাতপর্ধ্য নহে; অর্থাৎ এ তাৎ্পর্য্যে এ অর্থবাদ 
প্রবৃত্ত হয় নাই; যাঁহা যাঁহার তাৎপর্য নহে, তাহা তাহার অর্থও নহে। 
অর্থবাদ বিধিপ্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত, তজ্জন্য তাহ! প্রশংসা মা বুঝায়। 
অর্থাৎ বৈধ বিষয়ের প্রাশস্ত্য জ্ঞান জন্মায় অন্য জ্ঞান জন্মায় না। 

€ অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদ ইন্দ্র বজধর, সহশ্রলোচন, এরূপ ক্লোন বিগ্রহ 
বান্ দেবতা বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইুবে না, জন্মাইলে তাহা ভ্রম হইবে ।) এ 
আপত্তির গ্রত্যাপত্তি এইরূপ ।-_বুঝা না বুঝ! অর্থাৎ জ্ঞান হওয়া না হওয়া 
বস্ত থাকা না৷ থাকার অধীন, অন্য কিছুর অধীন নহে। বস্ত থাকিলে 
জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাই নিয়ম। এক উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে 



॥ 

৩ঠস্, ] “ভামতী” টাকান্বিত-শাঙ্করভাধ্য-সহিতম্। ৫২৫ 

্রত্যয়ৌ হি সন্ভাবাস্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্ঘত্বমনন্যার্ঘনং 
বা। তথা হন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি 
অন্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে | অত্রাহ, বিষম উপন্যাস; | তত্র 
হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্ররুত্মমস্তি যেন তদস্তিত্বং 
প্রতিপদ্যতে ৷ অত্র পুনর্বিধ্যুদ্দেশৈকবাক্যভাবেন স্তত্যর্থে 
হর্থবাঁদে ন পার্থগর্যেন বৃত্তান্তবিষয়! প্ররৃতিঃ শক্যাধ্যবসায়- 
য়িভুম। ন হি মহাবাক্যে প্রত্যায়কেহবান্তরবাক্যস্ত পৃথক্ 
দ্যয়তি_-"অত্রাহ” পূর্বপক্ষী। শাব্দী খন্ধিয়ং গতিঠ যত্তাৎপর্যযাধীনবৃত্বিত্ব 
নাম। ন হান্তপরঃ শব্দোইন্যত্র প্রমাণং ভবিতুমর্থতি। ন হি শ্শিত্রিনির্ণেজন- 
পরং স্বেতো ধাবতীতি বাক্যং ইতঃ সারমেয়বেগবদগমনং গমগ়িতুমর্থতি। 
নচ নঞ্বতি মহাবাক্যে ইবাত্তরবাক্যার্থো বিধিরপঃ শকেযো ইবগন্তম্। ন চ 
গ্রত্যয়মাত্রাৎ সোংপ্যর্থোইস্ত ভবতি তৎপ্রত্য়প্য ত্রান্তিত্বাৎ। ন পুনঃ 
পরত্যক্ষা্দীনামিয়ং গতি: | ন হ্দকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনাযোন্মীলিতং চক্ষু 

সাাশশীাপিািাশীশিপাশিশীীসী? তাক পাপা শিিশ্পাাটাশিশাীি্পীাীশী 

অন্গ কিছু হইবে না, বুঝিবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। পাটলীপুন্র- 
নগর দেখিবার উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষ কি পথিমধ্যে তৃণাদি দেখে না? না 
তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে না? মন্ত্রও অর্থবাদ এরূপ জানিবে। মন্ত্র ও 
অর্থবাদ অনুষ্ঠেয় পদার্থ ম্মরণ করাইতে ও বেধ-বিষয়ের প্রশংসা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ অবান্তর বাক্য সকল অবশ্ঠই বিগ্রহবান্ দেবতা 
বুঝাইবে, তদ্দিষয়ক সত্য জ্ঞানও জন্মাইবে। [ অত্রাহ্."রপীতি ] এই 
স্থানে কেহ কেহ বলিবেন, দৃষ্টাস্তটী অসম হইল, মমদৃষ্টান্ত হইল না। 
পাটলীপুত্র-প্রস্থিত পথিকের তৃণাদি জ্ঞান পৃথক্ প্রমাণ মমু্ভুত। পথে 
তৃণাদি থাকে, তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হয়। তাই তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে। 
মে জান প্রত্যক্ষগ্রমাণজনিত--তৎকারণে তাহা সত্য। অতএব, পথি-দৃ 
ইণের দৃষ্টান্ত অর্থবাদপক্ষে খাটে না। অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে যতই পদ 
থাকুক, ঘতই্ বাক্য থাকুক, সমস্তই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক 
বাকা বা এক কথা হইয়া, একই অর্থ বোধ করায়। তৎকারণে তাহার, 
পৃধগর্থ থাকে ন1। পৃথগর্থ না থাকাতেই তাহা! বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানের 

(ইন্ত্ ব্জ হস্ত, ইত্যাদি গ্রকার জ্ঞানের ) জনক নহে। যেমন সুরা, পান, 
করিবেক, না,--এই চাঁরি কথা পৃথক ঠারিটা অর্থ বলে না, কিন্তু মিলিয়া, 



৫২৬ বেদান্তদর্শনম্ । [ ১, ৩পা, 

প্রত্যায়কত্বমন্তি। যথা ন স্থরাঁং পিবেদিতি নঞ্বতি বাক্যে 
পদত্রয়ন্বন্ধাৎ স্বরাপানপ্রতিষেধ এবৈকোহর্থো গম্যতে ন 
পুনঃ স্বরাং পিবেদিতি পদঘয়সম্বন্ধাৎ স্থরাপানবিধিরগীতি। 
অত্রোচ্যতে । ন বিষম উপন্যাসঃ | যুক্তং যৎ স্বরাঁপানপ্রতি- 

ধেধে পদান্বয়ন্তৈকত্বাদবাত্তরবাক্যার্থস্তাগ্রহণমূ। বিধ্যু- 
শপ পাীপপীপীিশীশিশািশীশীশি শা টা শিট শিপন 

ঘটপটো বা পটং বা কেবলং নোপলভতে। তদেবমেকদেশিনি পূর্বপক্ষিণা 
দূষিতে পরমসিদ্ধান্তবাদ্যাহ--“অত্রোচ্যতে | বিষম উপন্যাম” ইতি| 
অয়মভিসন্ধিঃ।--লোঁকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযুক্তানি তদস্তরেণ 
ন স্বার্থমাত্রম্মরণে পর্য্যবস্যন্তি। ন হি স্বার্থম্মরণমাত্রায় লোকে পদানাং 
প্রয়োগো। দৃষ্টপূর্বঃ। বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে। ন চৈতান্য্মারিতন্বার্থানি 
সাক্ষাদ্বাক্যার্থং গ্রত্যায়য়িতুমীশত ইতি স্বার্থস্মারণং বাক্যার্থমিতয়েইবাস্তর- 
ব্যাপারঃ কল্পিতঃ পদানাম্ | ন চ যদর্থং যৎ তৎ তেন বিন! পর্য্যবস্যতীতি 
ন স্বার্থমাত্রাভিধানেন পর্যবসানং পদানাম্। নচনএঞ্বতি বাক্যে বিধান- 
পর্য্যবলানম। তথ! সতি নঞ্পদমনর্থকং স্যাৎ। যথাহু$-- 

সাক্ষাদ্যদ্যপি কুর্বস্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্। 
বর্ণান্তথাপি নৈতন্মিন্ পর্য্যবস্যস্তি নিচ্ষলে ॥ 
বাক্যার্থমিতয়ে তেধাং প্রবৃত্তৌ নাস্তরীয়কম্। 
পাকে জালেৰ কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্ ॥ ইতি | 

সেয়মেকশ্মিন্ বাক্যে গতিঃ।, যত্র তু বাক্যস্যৈকস্য বাক্যান্তরেণ সধন্ধ 
স্তত্র লৌকান্ুমারতো! তৃতার্থবৃৎ্পত্তৌ চ সিদ্ধায়ামেকৈকদ্য বাক্যদ্য তত 

শী পাশ্পীশিশ্পীাশীীিশাশিটি শি শি সোপ 

এক হইয়া, স্ুরাপাননিষেধ রূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়। অর্থবাঁদ 

বাক্যকে সেইরূপ জানিবে। অর্থবাদ-মধ্যে যতই অবান্তর বাক্য থাকুক 

একটারও পৃথগর্থ নাই। সমস্ত বাক্যই বিধির সহিত মিলত হইয়া, 

এক কথা বা! একবাক্য হইয়া, প্রাশস্ত্যরূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়; 

মধ্যগত বৃত্বাত্ত জানবহিভূর্তি হইয়া যায়। স্ৃতরাং অর্থবাদ সকল 

বৃতবান্তমধ্যপাতী দেবতাবিগ্রহাদি বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ প্রমাণ নহে। 

[ অন্রোচ্যতে...পদ্যন্তে ] এ স্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই ফে, প্র 

দৃষ্টান্ত অসম-দৌষ-হুষ্ট নহে; প্রত্যুত বাদীর 'স্বরাপান করিবেক না! এই 

উদ্দাহরণ অসম। সুরা পান করিবেক না, এ স্থলে অবান্তর বাক্যের 



৩, ] 'ভামতী”-টাকাম্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৫২৭ 
দশার্ঘবাদয়োস্বর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগন্থয়ং বৃত্তাস্তবিষয়ং তিপদ্যাইনস্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতি- দ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ইত্যন্্ ধ্যুদ্দেশবর্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা মন্বন্ধঃ নৈবং মুর্ব্ব ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ- 

সস 
পপ স্পেস পেপেস পিপিপি 

টি িশিষ্ার্থপ্রত্যায়নেন পর্ধ্যবস্তবৃত্তিনঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ গ্রয়োজনা- তরাপেক্ষায়ামনবরঃ কল্পতে। বথা 'বাযুর্ব্ ক্ষেপিা দেবত] বায়ুমেৰ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স. এটৈনং ভৃতিং গময়তি বাঁয়ব্যং শ্বেতমালতেত। ইত্যত্র। ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিঃ শ্বাধ্যায়শববাচ্যং বেদরাশিং  পুরুষার্থতামনেষ্যত্ততো! ভৃতার্থমাত্রপর্ধ্যবসিতার্থবাদ বিধুাদ্দেশেন নৈক-  বাক্যতামগমিষ্যন | তৎস্বাধ্যায়বিধিবশীৎ কৈমর্্যাকাজ্ঞানাং বৃত্তাস্তাদি- গোচরাঃ অন্তন্তত্পরত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়্রাশস্তাং লক্ষয়স্তি, ন পুনরবিৰ- কিত্বার্থা এব তর্ক্ষণে গ্রভবস্তি তথা সতি ততরক্ষণৈব ন ভবেং। অভিধেয়া- বিনাভাবস্য তদ্দীজপ্যাভাবাৎ। অতএব গঞ্গায়াং ঘোষ ইত্যতত গঙ্গাশবা; ্বর্থসন্ধমেব তীরং লক্ষয়তি ন তু সমুদ্রতীরম্। তৎ কপ্য হেতোঃ ্া্গ্রত্যাসত্যভাবাৎ। ন চৈতৎ সর্ব স্বারথাবিবক্ষায়াং কল্পতে। অত এব ঘত্তর প্রমাণাস্তরবিরুদ্ধার্থা অর্থবাদ! দৃষ্াত্তে, যথাদিতো। বৈ যুগো, (মান; প্রন্তরঃ ইত্যেবমাদয়ঃ, তত্র যথা প্রমাণান্তরবিরোধে যথাচ ্তথতা তছ্ুভয়সি্ধযর্থধ গুণবাদত্বিতি চ তৎসিদ্ধিরিতি চাস্ব্রয়জ্জেমিনিঃ | 
(পদের ) পৃথগর্থ না থাকাই উচিত। ধারণ, প্র স্থানে পান ( গদসমূহের 
গর সন্দ্ধ) এক বৈ ছুই হয়না। হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্ত 
ঘর্ঘবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থবাদ কি ? অর্থবাদ বৃত্তাত্তবোধক বছু- 
বাক্য-নির্মিত সন্দর্ভ। 'অর্থবাদ প্রথমতঃ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, "রে কৈমথ্যাকাজ্ষ প্রযুক্ত ( ইহা বা এ বর্ণনা কি জন্ত ? এরূপ আকাজ্। 
বাঃ) বিধিতে মিলিত হয় অর্থাৎ বিধির সহিত এক কথা বা এক াক্য হইয় যায় তখন তাহার স্তি অর্থ অনুভূত হয়, তৎপূর্বে স্তৃতি-অর্থ 
মৃত হয় ন1।, | যথা..'ৰ্যাখ্যাতঃ] “যে খশ্বরয্যকামী সে শ্বেতবর্ণ াব্যপণ্ড আলস্তন (স্পর্শ অথবা বধ ) করিবেক |” এই বিধির অর্থবাদ_ বু ক্ষিপ্রকারী দেবভা, যঞজমান স্বীয় ভাগে ইহা মন্নিছিত হয়, তিনিও 

৬৭ 
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ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেফামর্থবাদগতানা! 
পদীনাঁম্। নহি ভবতি বায়ুর্ববা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা 
আলভেতেত্যাদি। বাযুত্বভাবসঙ্কীর্তনেন ত্ববাস্তরমন্থয়ং প্রতি: 
তস্মাৎ্ যজ্র সোহর্থোহ্থবাদানাং প্রমাণাস্তরবিরুদ্ন্তত্র গুণবাদেন প্রাশস্তয- 
লক্ষণেতি লক্ষিতলক্ষণা। যত্র তু প্রমাণান্তরসন্বাদন্তত্র গ্রমাণাস্তরাদি. 

বার্থবাদাদপি সোহ্্থঃ প্রসিধ্যতি। দ্বয়োঃ পরম্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত 
ক্ষান্থমানয়োরিটব কত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ | প্রমান্রপেক্ষয়া ত্ন্থুবাদকত্বম্। গ্রমাত 
হাখুৎপন্নঃ প্রথমং যথ! প্রত্যক্ষাদ্িভ্যোহর্থমবগচ্ছতি ন তথাক্নায়তঃ। তত 
ব্যুৎপত্ত্যাদাযপেক্ষত্বাৎ। ন তু প্রমাণাপেক্ষয়। দ্বয়োঃ স্বার্থেইনপেক্ষতবাদি, 
ত্যুক্তম। নম্বেবং মীনান্তরবিরোধেইপি কন্মাদ্গুণবাঁদো ভবতি যাবতা 
শব্ধবিরোধে মানাস্তরমেব কন্মান্ন বাধ্যতে। বেদাস্তৈরিবাদ্বৈতবিষৈঃ 
প্রত্যক্ষাদয়ঃ গ্রপঞ্চগোচরাঃ কম্মাদ্বাহর্থবাদবদ্ধেদাতস্ত। অপি গুণবাদেন ন 
নীয়ন্তে। অজোচ্যতে। লোকানুনারতো দ্বিবিধো। হি বিষয়ঃ শবানাম্। 
দ্বারতশ্ঠ তাৎপর্ধ/তশ্চ। যখৈকম্মিন বাক্যে পদ্রানাং পদার্থ ্বারতো 
বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্য্যতো! বিষয়ঃ, এবং বাক্যদ্বয়ৈকবাক্যতায়ামপি। যথেয়ং 
দেবদত্ীয়া গৌঃ ক্রেতব্যেত্যেকং বাক্যমেষ! বহুক্ষীরেত্যপরম্। তদম্য 
বহু্ীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্। তাৎপর্য্ন্ত ক্রেতব্যেতি বাক্ণান্তরার্থে। তত 
যদ্বারতস্ততপ্রমাণাস্তরবিরোধেহন্তথ! নীয়তে । যথ! বিষং ভক্ষয়েতি বাক্য 
মাইস্য গৃহে ভঙ্ঙ্গেতি বাক্যান্তরার্পরং সৎ। যদ্জ তু তাৎপর্ধ্যং তত্র মানা 
স্তরবিরোধে পৌরুষেয়মপ্রমাণমেব তবতি। বেদাস্তাস্ত পৌর্বাপর্ধযপর্য্যা 
লোচনয়। নিরস্তসমন্তভেদপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা অপৌরুষেয়তয়! স্ব 
সিপ্ধতাত্বিক গ্রমাণভাবাঃ অন্তস্তাত্বিকপ্রমাণভাবাৎ প্রত্যক্ষাপীনি গ্রচ্যাবয 
সাংব্যবহারিকে তন্মিন্ ব্যবস্থাপয়স্তি। ন চাদিত্যে! বৈযুপ ইতি বাক্য 
মাদিত্যন্ত যৃপত্বপ্রতিপাদনপরমপি তু যৃপস্ততিপরম্। তল্মাৎ প্রমাণাস্তর- 
বিরোধে দ্বারীভূতো বিষয়ে! গুণবাদেন নীয়তে ঘত্র তু প্রমাণান্তরং বিঝো? 
ধকং নাস্তি, যথ। দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোইপি বিষয়ঃ গ্রতীয়মানে! 
ন শক্য্ত্যক্ত,ং, ন চ গুণবাদেন নেতুং। কো হি মুখো সম্তবৃতি গৌণমাশ্রযে 

যজমমানের শধধযপ্রাপ্তি করান” প্রোক্ত বিধিবাক্যে থে বায়ব্যর্ি 
শব আছে, তাহা বিধির জন্ প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত), তৎকারণে তাহা যেভাবে ধা 
বেরূপে বিধির সহিত মিলিত হয়, অস্থিত হয়, অর্থবাদ বাক্যস্থ বায়ু প্রতি 
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পদ্য এবন্িশিউদৈবত্যমিদং কর্মেতি বিধিং স্তববস্তি। 
তাযন্র যোহবান্তরবাক্যার্ঘঃ প্রমাণাস্তরগোঁচরো ভবতি তত্র 
তনুবাদেনার্ঘবাদঃ প্রবর্ততে | ঘত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র 
গণবাদেন | ত্র তু তন্থভয়ং নান্তি তত্র কিং প্রমাণান্তরা- 

শীপাপাশীীপিপাসপপপীশিপাপাশক্াপাশি পা পাটি ৮ শিট শি পাশ 

ভিগ্রসঙ্গাৎ। তথাসত্যনধিগতবিগ্রহাদি প্রতিপাদয়ৎ বাক্যং ভিদ্যেতেতি 
চেখ। অন্ধা। ভিন্নমেবৈতদ্বাকাম্। তথা সতি তাৎপর্য্যভেদোইগীতি চেৎ। 

ন। দ্বারতোইপি তদ্ববগতৌ তাংপর্য্যান্তরকরনায়া অযোগাৎ। নচ ত্র 
দ্যান তাৎপর্য্যং ত্য ভত্রাপ্রামাণ্যং, তথ। সতি বিশিষ্টপরং বাক্যং বিশে- 

ণেগ্রমাণমিতি বিশিষ্টপরমপি ন স্যাৎ। বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ, বিশিষ্টবিষয়- 
ছেনতু তদাক্ষেপে পরস্পরাশ্রয়ত্বম। আক্ষেপাদ্ধিশেষণগ্রতিপত্তৌ সত্যাং 
বিশিষ্টবিষয়ত্বং বিশিষ্টবিষয়ত্বাচ্চ তদাক্ষেপঃ। তক্াদ্ধিশি্টপ্রত্যযপরেত্যো 

ইপি গদেত্যো। বিশেষণানি প্রতীয়মানানি ত্যৈব বাক্যদা বিষয়ত্বেনাইনি- 
ছতাপ্যভ্যেপেয়ানি যথা! তথাহন্তপরেভ্যোইপ্যর্থবাদবাক্যেভ্যে। দেবহাবিগ্রহা 

:গ্রতীয়মানা অসি প্রমাণাস্তরবিরোধে ন ক্তান্তাক্ত,ম্। ন হি মুখ্যার্থ- 

বে গুণবাদো যুজ্যতে। ন চ ভূতার্থমপ্যপৌরুষেয়ং বচে। মানাস্তরাপেক্ষং 
র্ঘে যেন মাঁনাস্তরাসম্তবে তবেদপ্রমাণমিত্যক্তমূ। স্যাদেতৎ্। তাৎ- 
র্যকোইপি দি বাক্যভেদঃ কথং তঙ্যর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম। ন। তত্র 
ত্র ষথান্বং তত্তৎপদার্থবিশিষ্টেকপদদার্থ প্রতীতিপর্ধ্যবসানসন্তবাৎ। সত 
রাত বিশিষ্ট: পদার্থ এক; কচিদ্বারভূতঃ কচিদ্বারীত্যেতাবান্ বিশেষঃ। 
বেবং সত্যোদনং ভূক্ত গ্রামং গচ্ছতীত্যত্রাপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গ;ঃ। অন্টো 
ইংস্গ ওদনং তুক্তে তি, অন্ত গ্রামং গঙ্ছতীতি। ন। একত্র প্রতীতে- 

'ব সেভাবে বা সে-রূপে অন্থিত বা মিলিত হয় না । অর্থাত বায়ু আলভন 

করিবেক, ক্ষিপ্রতম দেবতা আলভন করিবেক, এরূপ অর্থ বা অন্বয় হয় না। 

(ধকল অবান্তর বাক্য প্রথমে বায়ুর স্বভাব ব্যক্ত করে, বুঝাইয়া দেয়, 

বিধির সহিত মিলিয়া,এক হইয়া, নৈধবিষয়ের প্রাশস্ত্য বোধ জন্মায়। 
সবলে অর্থবাদস্থ* অবান্তর বাক্যের অর্থ অন্যগ্রমাণের বিষয় হয়, বুঝিতে 

ইবে সে স্থলে তাহা (সে অর্থবাদ) অনুবাদ উদ্দেশে প্রবৃত্ত । (ভ্ঞাত- 
পনের নাম অনুবাদ )। যে স্থলে দেখিবে, অবান্তর বাক্যের শর্থ গ্রমাণ- 

্ বুঝিতে হইবে, সে অর্থবাদ কেবল গুণ বলিতেই গ্রবৃত্ত। এই 
ধাঅর্থবাদে যে বৃত্তান্ত থাকে, গে বৃত্ত প্রতিপাদ্য নছে, দেই 
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ভাবাদ্গুণবাদঃ স্যাদাহোস্িৎ প্রমাণাস্তরাবিরৌধাদিদ্য- 

মানবাদ ইতি প্রভীতিশরণৈর্ধ্বিদ্যমীনবাদ আশ্রয়ণীয়ো 
ন গুণবাদঃ। এতেন মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। অপি চ, বিধি- 

ভিরেবেক্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোঁদয়ভিরপেক্ষিতমিন্দ্রা 

দীনাং স্বরূপম্ | ন হি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতস্যারোগ' 

রপর্য্যবসানাৎ। তুক্তেতি হি সমানকর্তৃকতা' পূর্ববকাঁলতা চ প্রদ্ঠীয়তে। ? 

চেয়ং প্রতীতিরপরকালক্রিয়াস্তরপ্রত্যয়মস্তবেণ পর্যযবস্ততি | তম্মাৎ যাঁবছি 

পদমমূহে পদাহিতাঃ পদার্ঘস্থৃতয়ঃ পর্য্যবস্ান্তি তাবদেকং বাক্যমূ। অর্থবাদ 

বাক্যে চৈতাঃ পর্য্যবস্তত্তি বিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ। ন. 

স্বাত্যাং দ্বাভ্যাং পদাভ্যাং বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়পর্য্যবসানাৎ পঞ্চষট্পদ্দবতি বাকে 

একন্সিরানাত্বপ্রসঙ্গং। নানাত্বেহপি বিশেষণানাং বিশেষ্যস্যৈকত্বা তন্ত 

সরৃচ্ছতন্ত প্রধানতৃতম্ত গুণভূতবিশেষণানুরোধেনাবর্তনাধোগাৎ। গ্রধান 

ভেদে তু বাক্যভেদ এব। তন্মাদ্বিধিবাঁক্যাদর্থবাঁদবাক্যমন্যদিতি বাক্যে 

রেব স্বস্ববাক্যার্থপ্রত্যয়াবসিতব্যাপারয়েঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং গ; 

স্পরান্বয় ইতি সিদ্ধ | “অপি চ বিধিভিরেবেন্রাদিদৈবত্যানী”তি। দেব 
শাশাীশীশীতিট 

জন্য তাহা অসত্য বা অপ্রমাণ। সে স্থলে সেই বিরুদ্ধ পদার্থের অবির 

গুণগুলিই গ্রাহ, আর সকল অগ্রাহথ। যাহার অবাস্তর বাক্যার্থ গ্রমা 

বিরুদ্ধ নহে, অন্যগ্রমাণের গোচরও নহে, সে অর্থবাদ অন্থুবাদ 'ও গুব 

এ দ্এর অতিরিক্ত হওয়ায় বিদ্যমাঁনবিষয়ক বলিয়া গণ্য। ইহারই 

নাম তৃভার্থবাদ। ভূত অর্থাৎ দিদ্ধ (যাহ! আছে)। তাহা বুঝায় . 

যাই ভূতার্থবাদ। (ইজ্তর ব্জধর, সহজ্রলোচন, ইত্যাদি ইত্যাদি অবাং 

বাক্যে যে বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ গ্রতীত হয়, দে প্রীতি 

পেজান প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অন্থগ্রমাণের গোচরও নহে, স্ৃতরাং ও 

প্রতিপাদক অর্থবাঁদ তূতার্থবাদ। অর্থাৎ তাহা তন্দ্রপ দেবতাবিশেচ 

অস্তিত্বগ্রতিপাঁদনে সমর্থ ।) ইহাই অর্থবাদের ব্যাখ্যা ইহার দ্বারা! মং 

ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ মুন্ত্রবিষয়েও এরূপ তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি 

[ অপিচ...শক্যতে ] অন্য কথা এই যে, বিধি যে ইঞ্জাঁি দেবতার উদ্ধ 

আহুতি দিতে বলেন, অবশ্থই তাহ! সেই দেই দেবতার স্বরূপ সাগে' 

কোনরূপ রূপ না থাকিলে কিরূপে তছুঙ্গেশে দ্রব্য ত্যাগ হইতে পা? 



৩৩সু, ] "ভামতী”-টাকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতস্। ৫৩১ 
যিতুং শক্যান্তে। ন চ চেতস্যনারূঢায়ৈ তন্ভৈ তন্তৈ দেবতায়ৈ 
'হবিঃ প্রদাতৃং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ, য্যৈ দেবতায়ৈ 
হবিগৃহীতং ভ্তাতাং ধ্যায়েদষট্করিষ্যমিতি। নচ শব্দ- 
মাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্ঘয়োর্ডেদাৎ | তত্র যাদুশং 

৮ শিস্পপ্পীপপ্পি আিসীপিপী পলা? 

কপ 

ুদিশ্ত হবিরবনৃশ্ত চ. তদ্িষয়স্বতবত্যাগ ইতি যাগশরীরম। ন চ চেতন্তহনা- . 
লিখিতা দেবতোদেষ্ট ং শক্যা। ন চস্থরূপরহিতা চেতসি শক্যত আলে- 
খিতুং ইতি যাঁগবিধিনৈব তদ্রপাপেক্ষিণা যাদৃশমন্তপরেভ্েযোইপি মন্্ার্থ- 
বাদেত্যস্তজ্পমবগতং তদভ্যপেয়তে। রূপান্তরকল্পনায়াং মানাভাবাৎ। 
ন্ত্ার্থবাদয়োরত্ান্তপরোকক্ষবৃত্িগ্রসঙ্গাচ্চ। যথা ছি 'ব্রাত্যে ব্রাত্যান্তোমেন 
যেত” ইতি ব্রাত্যস্বরূপাপেক্ষায়াং যস্ত পিতা পিতামহে! বা সোষং ন পিবেং 
স ব্রাত্য ইতি সিদ্ধবদত্রাত্যস্বরূপমবগতং ব্রাতান্তোমবিধ্যপেক্ষিতং সন্ধিধি- 
গ্রমাণকং ভবতি। যথা বা স্বর্গস্ত রূপমলৌকিকং স্বর্গকামো যজেতেতি 
বিধিনাপেক্ষিতং সদর্থবাদতোইবগম্যমানং বিধিপ্রমাণকম্। তথা দেবতারপ-. 
মপি। ননৃদ্দেশো রূপজ্ঞানমপেক্ষতে ন পুনারূপসত্তামপি, দেবতাঁয়াঃ সমা- 
রোপেণাঁপি চ রূপজ্ঞানমুপপদ্যত ইতি মমারোপিতমেব রূপং দেবতাঁয়া 
ম্তার্থবাটৈরচ্যতে। সত্যং রূপজ্ঞানমপেক্ষতে। তক্চান্তোইসস্তবান্নরার্থ- 
বাদেত্য এব তশ্ত তু রূপস্তা২সতি বাধকেংনুভবারূঢং তথাভাবং পরিত্যজ্যা- 
ইন্তথাত্বমননুভূয়মানমসাম্প্রতং কল্পয়িতুম। তশ্বাদিধ্যপেক্ষিতমন্ত্রার্থবাদৈরগ্তা- 
পরৈরপি দেবতারূপং বুদ্ধাবুপনিধীয়মানং বিধিপ্রমাণকমেবেতি যুক্তমূ। 
স্তাদেতৎ। বিধ্যপেক্ষায়ামন্যপরাদপি বাক্যাদ্দবগতোহ্র্থ; স্বীক্রিয়তে, তদ- 
পেক্ষেব তু নাস্তি, শববরূপন্ত দেবতাভাবাৎ, তন্ত চ মানাস্তরবেদ্যত্বাদিত্যত 
আহ।--“ন চ শব্মাত্র”মিতি। ন কেবলং মন্ত্রার্থবাদতো বিগ্রহাদিসিদ্ধিরপি 

যাহার কোন রূপ নাই, মূর্তি নাই, কিরূপে তাহাকে ধ্যান করিবেক ? 
চিন্তা করিবেক ? দেবতা যদি চিত্তে আব্ধঢ় নাহয় তাহা হইলে তাহার 
উদ্দেশ সম্ভবও হয় না, উদ্দেশ সম্ভব ন1 হইলে অ্ব্যত্যাগ সম্ভবও হয় না। 
( উদ্দেশ কি?-_ন! চিন্তা করা, মনে করা)। [শ্রাবয়তি...যুক্তম্ ] শ্রুতি 
বলিয়ীছেন, বখন যে-দেবতাঁর উদ্দেশে আহ্তি গ্রহণ করিধে তখন সেই 
দেবতাকে ধ্যাম করিবে, চিন্তা করিবে, পরে *বষটু” মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।” 
(দেবভায় রূপ মা খাকিলে, মৃত্ঠি না থাকিলে, কিরূপে ধ্যান করিষে? 



৬ . বেদাস্তর্শনস্ ,  . [১ ৩গা, 

্ত্ার্ঘবাদয়োরিক্দরাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তভাদৃশং. শব্দ- 
ধমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুংযুক্তম্। ইতিহাসগুরাণমপি ব্যাখ্যা- 
তন মার্গেণ সম্ভবনমন্ত্রর্ঘবাদমুলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্র- 
দি প্রপঞ্চয়িতৃম। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। তবতি 
ম্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম । তথা চ ব্যাঁসা- 
য়ো৷ দেবাঁদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরস্তভীতি ্বর্্যতে। যস্ত 
দয়াদিদানীস্তনানামিব পুর্রেষামপি নাস্তি দেবাদিভিবর্ধযব- 
তং সামর্ধ্যমিতি স জগদৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ । ইদানীমিব 
নান্যদাপি সার্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োধস্তীতি জ্য়াৎ। ততশ্চ 
উজদৃয়াদিচোদনা উপরন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালাস্তরে- 
প্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থা 

০ পপ সপ পর ৬ পা 

তিছাসপুরাণলোকন্মরণেভ্যো মন্ার্থবাদমূলেত্যো বা গ্রত্যক্ষা দিমূলেভ্যো 
ত্যাহ।--“ইতিহাসে”্তি। “শ্লিষ্যতে” | যৃজ্যতে। নিগদব্যাখ্যানমন্যৎ | 

স্তা করিবে?) “ইন্দ্র” এই শব্দটাই অর্থ, এ কথা অনস্তব। শব ও অর্থ 
ক নহে, ভিন্ন, ইহ! সর্ধবিদিত ও সকলেরই স্বীকার্ধ্য । যাহারা শব্ধকে 
মাঁণ বলেন, তাহারা উহা কিছুতেই না বলিতে পারিবেন ন|। 
ইতিহাস...ন্ম্যযতে ] ইতিহাসের ও পুরাণের মূল মন্ত্র ও অর্থবাদ, সেই 
রণে ইতিহাসাদির দ্বারাও দেবতাবিগ্রহাদ্দি প্রমাণিত হইতে পারে। 
বতার শরীর আছে, মৃদ্তি আছে, এ সকল তথ্যকে প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে 
রি। আমাদের প্রত্যক্ষ না! হউক, পুরাতন খধিদ্িগের প্রত্যক্ষ। 
সাদি খষি দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমন্বষ্ধে আলাপ ব্যবহার করিতেন, 
তথ্য স্বৃতিসংবাদের দ্বারাও জানা যাক্। [বস্ত-.-শ্লিষ্যতে ] কেহ কেছ 
লতে পারেন, এখন যেমন আমরা দেবতা দেখিতে পাই নণ, পূর্বেও এই- 
শ ছিল। অর্থাৎ এখনকার ন্যায় পূর্বেও কেহ দেবতা দেখিতে পাইত্ না, 
লাপ ব্যবহার করিতেও পারিত নাঁ। যিনি এরূপ বলিবেন, নিশ্চিত 
হাকে বলিতে হইবে, জগৎ বিচিত্র নহে, একরপ (একই গ্রকার )।. 
[রও বলিতে হইবে, এখন যেমন সার্বভৌম ক্ষত্রিয় রাজা নাই, এইরূপ. 
ধম ছিল না, কশ্মিন কালেও ছিল না| রাজা রাজনয়েন যজেত” 



৩৩ন। ] 'ভামতী”-টীকান্ধিত-শাঞ্করভাষ্য-সহিতম্। ৫৩৩ 
বিধায়িশান্ত্রমনর্থকং কৃরধ্যাৎ । তম্মাদ্বন্ম্োৎকর্ষবশাচ্চিরম্তনা দেবাদিতিঃ প্রত্যক্ষ: ব্যবজহ্রিতি শ্লিষ্যতে। অপি চ ম্মরত্তি স্বাধ্যায়াদিউদেবতাস শ্প্রয়োগ ইত্যাদি। যোগোইপ্যণি- মাট্য্ধযপ্রাপ্তিফলকঃ স্বরধ্যযানে ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাথ্যাতুমৃ। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি-_ 'পৃথ্যুপ্তেজোহনিলখে সমুখিতে 

পঞ্চাত্বকে যোগগুণে প্রবৃতে | 
শ ত্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ 
প্রাপ্তস্য যোগাগ্রিময়ং শরীরঘ্* ইতি ॥ চ্ পচ 

পপ পা 

তদ্েবং মন্ত্ার্থবাদাদিসিদ্ধে দেবতাবিগ্রহাদৌ গুব্বাদি পৃ্জাবদ্দেবতা পূজা শ্কো যাগো দেবতাপ্রসাদাদিপ্ারেণ সফলোইবকর্পতে অচেতনস্ত তু পৃজামপ্রতি- পদ্যমানন্ত তদন্গুপপত্তিঃ। ন চৈবঃ ধজ্ঞকর্মণো দেবতাং প্রতি গুণভাবা- দেবতাতঃ ফলোৎপাদে যাগভাবনায়াঃ শ্রতং ফলবত্বং যাগন্ত চ তাং প্রতি তৎ্ফলাংশং বা প্রতি শ্রুতং করণত্বং হাতব্যম। যাগভাবনায়! এব হি ফল- বত্য। যাগলক্ষণম্বকরণা বাস্তরব্যাপারত্বাদ্দেবতানোজনপ্রসাদাদীনাং কষি- কর্ণ ইব তত্তদবান্তরব্যাপারস্ত সম্তাধিগমপাধনত্বম। আগ্নেয়াদীনামিবোৎ- 
এ শান্তর বা এ বিধান অনর্থক প্রয়োগ | বর্ণধন্ধ্ম ও আশ্রমধর্ম ছিল না, তন্নি- রামক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাশান্ত্, কিছুই, ছিল না। (যে, কিছুই ছিল না বলে, কে তাহার কথায় আস্থা করিবে?) অতএব, বিশ্বাস কর! উচিত, প্রাহী- নেরা উৎকষ্ট ধর্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্তাষণাদি করিতে সমর্থ ছিলেন। [ অপিচ...ইতি] যোগ-শ্বৃতিতেও আছে, “মন্ত্রজপের দ্বারা দেবতা দর্শন হয়।” যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বার! অণিমাদি অষ্ট 
দিপ্ধি লাভ হয়, কেবলমাত্র সাহস অবলম্বনে তাহার প্রত্যাখ্যান কর! অপস্তব। শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা-_-“পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এ নকল উখিত হইলে অর্থাৎ পঞ্চত্বে ধারণা সিদ্ধি জন্মিলে তাহা হইতে যে পাঁচ,প্রকার যোগণ্ডণ (পাচপ্রকার সিদ্ধি ) মে, সেই গুণপঞ্চকের দ্বার! তাহার (সেই ধোগীর) নৃতন এক প্রকার 
ধোগঞ্জ তেজোময় শরীর লব্ধ হয়। যে যোগী যোগন্রনিত তেজোময় 



৫৩৪." বেদাস্তদর্শনস্। ১, ৩পা॥ 

ধষীণামপি মন্তব্রাঙ্গণদর্শিনাং সামর্ধ্যং নাম্ম্দীয়েন 
সামর্থেমোপমাতৃং যুক্তম্। তম্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্। 

লোকপ্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্মনাধ্যবসাতুং যুক্তা। 

তন্মাদুপপন্নো। মন্ত্রাদিত্যো। দেবাদীনাং বিগ্রহ্বস্থীদ্যবগমঃ | 

ততশ্চার্ধিত্বাদিসন্তবাঢুপপন্সো! দেবাদীনামপি ত্রন্ষবিদ্যায়া- 

মধিকারঃ | ক্রমমুক্তিদর্শনান্যপ্যেবমেবোপপদ্যন্তে ॥৩৩॥ 

--& শুগদ্য তদনাদরশ্রবণাত্দাদ্রবশাৎ 
সুচ্যতে ছি ॥ ৩৪ ॥% 

পত্তিপরমা পূর্ববাবাস্তরব্যাপারাণাং ভবন্মতে স্বর্গাধনত্বমূ। তণ্মাৎ কর্্দণো- 

ইপূর্বাবাস্তরব্যাপারস্ত বা! দেবতাপ্রপাদাবাস্তরব্যাপারস্ত বা ফলবত্বাৎ 

প্রধানত্বমুভয্থিন্পপি পক্ষে সমানং, ন তু দেবতায়া বিগ্রহাদিমত্যাঃ গ্রাধাহ- 

মিতি ন ধর্শমীমাংসায়াঃ হুত্রমপি বা শবপূর্বত্বাদ্ যজ্ঞকর্মপ্রধানং গুণন্থে 

দেবতাশ্রতিরিতি বিরুধ্যতে। তন্মাৎ পিদ্ধো দেবতানাং প্রায়েণ ব্রহ্ধবিদ্যা 

স্বধিকারঃ। 

শরীর প্রাপ্ত হন, সে যোগীর জরা মৃত্যু থাকে না।” | খষীণ।."-পদ্যস্তে ] 

আমাদের শক্তির সহিত খধিদিগের শক্তি তুলিত হইতে পারে না। স্থতরাং 

বলি, ইতিহাপ ও পুরাণ নির্ম,ল নহে, সমূল | (সমস্তই বেদমূলক, বেদমুল ক 

বলিয়া প্রমাণ ।) লোকগ্রাসিদ্ধিও সম্তবস্থলে অমূলক নহে, সমুলক। 

মন্ত্রাদির দ্বারা যে দেবতার বিগ্রহাদি জান যায়, প্রদর্শিত কারণে বা 

গ্রদর্শিত যুক্তিতে তাহ! সঙ্গত বৈ অনঙ্গহ নহে। অর্থাৎ সমন্তই সত্য) 

, কিছুই মিথ্যা নহে। দেবতার শরীর থাকাতে মুক্তিকামন' থাকা সিদ্ধ হয়। 

1 অনুমিত হয়, প্ক্তিকামনা থাকাতেই বিদ্যাধিকার পিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে যে 

ক্রম-মুক্তির কথা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের দ্বারা উপপন্ন হয়। 

(বিদ্যাধিকার ব| জ্ঞানাধিকার ন। থাকিলে ক্রমমুক্তি হইতেই পারে না)। 
টিটি টি ০০১ 

* শৃ্রাধিকারশঙ্কাং নিষেধতি। হি যতঃ তদনাদরশবগাঁৎ তস্য খষেঃ সাবজ্ঞবাক্য 

শ্রবণাৎ, অন্য জানশ্রুতে; শুক শোক উৎপন্ন; স শোক? তত্রান্ধণাৎ শোকেনাহভিগমনাৎ 

পৃচ্যতে শুন্রশব্দেন, অতঃ স শূত্রশব্দোন জাতিণৃত্রবিষয়ঃ _বেদাধায়নাদি না থাকার পুত্রের 

বৈদিক ত্রন্গজানে অধিকার নাই। সম্বর্গবিদা। প্রন্তাবে যে শুরা আছে, তাহা 



৩৪) ] ভামতী”টাকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিত্। ' ৫৩৫ 
যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীন।মপি বিদ্যা, সবধিাঁর উক্তত্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যা- 

প্যধিকারঃ স্যাদিত্যেতামাশঙ্কাং শিবর্তয়িতুং ইদমধিকরণ- 
মারভ্যতে | তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকাঁরঃ সযাদিতি তাবৎ প্র। শুং, 

এ পপি শশী চারি ১:৩০ 

পভ শা শিট টিটি পপ পি 

অবান্তরপঙ্গতিং কুর্ধরন্নধিকরণতাৎপর্যযম[হ।__প্যগা নগ্নধ্যাধিকারে”তি। 
শ্কাবীজমাহ।--“তত্রে”তি। নিমৃ ঈটনিখিলগুঃখান্তযঙ্সে শাশ্বতিক আননে কপ্য নাম চেতনস্তার্থিত! নাস্তি, যেনার্থিতায়। অভাবাচ্ছ,ড্রো নাধিক্রিয়েত। 
নাপ্যহ্য ব্রহ্মজ্ঞানে সামর্থাভাবঃ | ভ্বিবিবং হি সামর্থাং নিজকাগন্যকঞ্চ। 
তত্র দ্বিজাতীনাদিব শূদ্রাণাং শ্রবণাদিসামর্থাং নিজমগ্রতিহতমূ। অধ্যয়না- 
ধানাভাবাদাগন্তকপামর্থযাভাবে সতানধিকার ইতি চে হস্তাধানাভাবে 
সত্যগ্ন্যভাবাদগ্রিগাধ্যে কম্মণি মা ভূদধিকাবঃ। ন চ ক্রঙ্গ ধদ্যায়ামগ্িঃ সাধন- 
মিতি কিমিত্যনাহিতাপরোনাধিক্রিযন্তে | ন চাধ্যয়নাভাবাং তত্মাধনার।- 
মনধিকাবো ব্রহ্ধাবদ্যায়ামিতি সাম্প্রতম্| ঘতো! ুক্তং যদানীয়ে জুহোতী- 
ত্যাহবনীয়ন্ত হোমাধিকরণতয়। বিধান ভুদ্ধপন্তাালৌ(কিক তয়ানারভ্যাধীত- 
বাক্যবিহিতাদাধানাদহ্ঠতোইনধিগমাদাধানশ্ত দ্বিজাতিনপন্ধিতয়া বিধানাৎ 
ততসাধ্যোহগ্রিরলৌকিকো ন শূদ্রঙ্তান্তাি নাহবনায়াদিমাধ্ে কর্মণি শূদ্র- 
শ্াধিকার ইতি। ন চ তথা ব্রশ্থাবধ্যায়ামলৌকিকমন্তি সাধনং 'বচ্ছদ্রপ্য ন 
ম্যাৎ। অধ্যয়ননিয়ম হতি চে, ন, বিকল্পাসহত্বাং। তদধায়নং পুরুষার্থে 
বা নিপনম্যেত, যথা ধনাজ্জনে গ্রতিগ্রহাদি, ক্রত্বর্থে বা,বগ। ধ্রীহীনবহন্ীত্যব- 
খাতঃ। নতাবতক্রত্বর্থে। নহি স্বাধ্যায়োধ্যেতবা ইতি কাঞ্চং ক্রতুং 

মে 

মন্থষ্যাধকার-নিয়ম ভর্গ কারুয়। দেখতাদর বিদ্যাধিকার (জ্ঞানা- 
ধিকার বা উপাসনাধকার) স্থাপন করার ন্যায় দ্বিজাধিকার নিষম 
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেগ, এই তিন জাতির অধিকার, অন্যের নহে, এই 
নিরম) তগ কারয়া শূদ্রাধিকার স্থাপন করা বার কিনা, এই আশঙ্কা বা 
এই অংশের নিরাকরণাস্ুত্র বলা হইল। | তত্র...ভাঁবাৎ) ূর্বপক্ষে 
পাওয়া যাঞ্, শুদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। নিলা মহান ও 
শুর্ধাতির বোধক নহে ॥ জানআরতি নামক ক্ষরিয় র।ঙগার শোক হইয়াছিল, রৈক খষি 
তাহা শব্দে (পুত্র) ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদে বিদ্তুত ব্যাখ্। 
আছে)। 

৬৮ 



৫৩৬ ৃ বেদাস্তঘর্শনস॥ [ ১অ, ওপা) 

প্রকৃত্য পঠ্যতে, যথা দর্শপুর্ণমাসং গ্রকৃত্য ত্রীহীনবহস্তীতি। ন ঢানারত্যা- 
ধীতমপ্যব্যভিচরিতং ক্রতুসঙ্বন্ধিতয়৷ ক্রতুমুপস্থাঁপয়তি, যেন বাক্যেনৈব 
ক্রতুন! সম্বধ্যেতাধ্যয়নং | ন হি যথা জুহ্বাদ্যব্যভিচরিতক্রতুস্বদ্ধমেবং স্বাধায় 
ইতি। তক্মান্নৈব ক্রত্বর্থে নিয়মে! নাপি পুরুষার্থে। পুরুষেচ্ছাধীন প্রবৃত্তির 
পুরুষার্থো ভবতি, যথা ফলং তছুপায়ো বা। তছুপায়েইপি হি বিধিতঃ প্রাক 
সামান্তরূপ! প্রবৃত্বিঃ পুরুষেচ্ছানিবন্ধনৈব। ইতিকর্তব্যতান্থ তু সামান্যতে! 
বিশেষতশ্চ প্রবৃত্তির্বিধিপরাধীনৈব | ন হানধিগতকরণভেদ ইতিকর্তব্যতাস্ক 
ঘটতে। তন্মাৎ বিধ্যধীনপ্রবৃত্তিতযাইঙ্গানাং ভ্ুত্র্থত।| ক্রতুরিতি হি 
বিধিবিষয়েণ বিধিং পরামূশতি ব্ষিয়িণম্। তেনার্থ্যতে বিষরীক্রিয়ত ইতি 
ক্রত্র্থঃ! ন চাঁধ্যয়নং বা স্বাধ্যায়ো বা! তদর্থজ্ঞানং ব1 প্রাগ্ বিধেঃ পুরুষে- 
চ্ছাধীন প্রবৃত্তির্ষেন পুরুষার্থঃ স্তাৎ | যদি চাধ্যয়নেনৈবার্থাববোধরূপং নিয়, 
ম্যেত ততে। মানান্তরবিরোধঃ। তদ্রপস্য বিনাপাধ্যরনং পুস্তকাদিপা্ঠে 
নাপ্যধিগমীৎ। তশ্মাৎ স্তুবর্ণং ভার্ধ/মিতিবদধায়নাদে ফলং কল্পনীয়ম। 
তথাচাধ্যয়নবিধেরনিয়ামকত্বাচ্ছদ্রদ্যাধ্য়নেন বা পুস্তকাদিপাঠেন বা 
সামর্থ্যমন্তীতি সোইপি ব্রক্গবিদ্যারামধিকৃতঃ | মা] ভূদ্বাইধ্যয়নাতাবাৎ্ সর্বত্র 
বরহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সন্বর্গবিদ্যায়ান্ত ভবিষ্যতি। অহ হারে ত্বাশূত্র ইতি 
শূদ্রং সন্বোধ্য তস্যাঃ প্রবৃত্তেঃ। ন চৈষ শূড্রশবঃ কর্দাচিদ বয়বব্যুত্পত্ত্যা- 
ইশূদ্রে বর্ণনীয়ঃ। অবয়বপ্রসিদ্ধিতঃ সমুদীয় গ্রসিদ্ধেরনপেক্ষতয়৷ বলীয়ন্তাৎ। 
তন্মাৎ যথাইনধীয়ানস্যেষ্টো নিষাদস্থপতেরধিকারে। বচনপামর্থ্যাদেবং সম্বর্ 
বিদ্যায়াং শূদ্রস্যাধিকারো। ভবিষ্যতীতি প্রাপ্তম্ এবং প্রাপ্তে জমঃ। ন 
শূ্রদ্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাদিতি। অরমভিসঞ্ধিঃ 1_যদ্যপি স্বাধ্যায়ো- 
ইধ্যেতব্য ইত্যধায়নবিধির্ন কিঞিৎ ফলবৎ্ কর্মারভ্যাম্াত্ো, নাপ্যব্যতি- 
চরিতক্রতুদন্বন্ধপদার্থগতঃ, ন হি জুহ্বাদিবত স্বাধ্যায়োইব্যভিচ্রিতক্রতুসন্বনধ 
স্তথাপি স্বাধ্যায়স্যাধ্যয়নসংস্কারবিধিরধ্যয়নস্যাপেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্ কিং 

পিগুপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্সং ব! স্তবর্ণং ভার্ধ্যমিতিবদার্থবাদিকং বা ফলং করিত 

বিনিয়োগভঙ্গেন স্বাধ্যায়েনাধীয়ীতেত্যেবমর্থ; কল্পতাং, কিং বা পরম্পরয়া- 

২গ্যন্ততো ইপেক্ষিতমধিগম্য নির্বগোত্বিতি বিশয়ে, ন দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়া- 
ইপ্যন্যতে'ইপেক্ষিত প্রতিলত্যে চ যগাশ্রুতিবিনিয়োগোপপত্তৌ চন্সস্তবস্ত্যাং 

শ্রতবিনিয়োগভঙ্গে নাধ্যয়নাদেবা শ্র/তাদৃষ্টফলকল্পনোচিতা। দৃষ্শ্চ স্বাধ্যায়া 
ধায়নসংস্কারস্তেন হি পুরুষেণ সম্প্রাপ্যতে গ্রাপ্তশ্চ ফলবৎকর্মব্রদ্ষাববোধমত্যু- 

দয়নিঃশ্রেয়দগ্রয়োজনমুপজনয়তি, ন তু স্ুবর্ণধারণাঁদো দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়া- 
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অর্থিবসামর্ঘ্যয়োঃ সম্ভবাং। ত্মাচ্ছদ্রো যঞ্জেনবকপ্ত ইতি- 
বৎ শুদ্রোবিদ্যায়ামনবকৃপ্ত ইতি নিষেধাশ্রবণীৎ। যচ্চ কর্ম 
স্বনধিকারকারণং শূদ্রস্যানগ্রিত্বং ন তদিদ্যাস্বধিকারপ্যাপ- 
বাদকমৃ। ন হ্াবহণীয়ার্দিরহিতেন বিদ্যা বেদিতুং ন 
শক্যতে। ভবতি চ লিঙ্গং শু্গাধিকারস্যোপোদ্বলকমু। সন্বর্গ- 
বিদ্যায়াং হি জানশ্রতিং পৌত্রায়ণৎ শুশ্রধুং শুদ্রশাব্দেন 
পরামশতি, অহ হারেত্বা শুদ্র তবৈব সহ গোভিরন্তিতি। 
বিদ্রপ্রসৃতয্চ শুদ্রধোনিপ্রভবা অপি বিশিউবিজ্ঞানমন্পন্াঃ 
প্য্তাপেক্ষিতং পুরুষস্য। তন্মাৎ বিপরিবৃক্তয সাক্ষাদ্ধারণাদেব বিনিয্বোগ- 
তঙ্গেন ফলং কল্পতে | যদ] চাধ্যয়নসংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েন ফলবৎকর্ম্রক্গা ব- 
বোধে! ভাব্যমানো। ইত্যুদয়নিঃশ্রেয়মপ্রয়োজন হতি স্থাপিতং তদ। যস্যা- 
ধ্য়নং তসোব কর্মবন্মাববোধোহ্ভুাদয়নিঃশ্রেয়দ প্রয়োজনো নান্যস্য। যস্য 
চোপনয়নসংস্কারস্তট্যেবাধ্যযনং, স চ দ্বিজাতীনামেবেত্যুপনর়নাভাবেনাধ্য- 
যনসংস্কারাভাবাৎ পুস্তকাদিপঠিতস্বাধ্যারজন্তোহর্থাববোধঃ শুদ্রাণাং ন ফলায় 
কল্পত ইতি শান্ত্রীয়সামর্থযাভাঁবান শুর ্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃত ইতি দিদ্ধমূ। 
“বজ্ঞেইনবক্প্ত” ইতি যজ্ঞগ্রহণমুপলক্ষণার্থম। বিদ্যায়ামনবকৃপ্ত ইত্যপি 

রষ্টবাম্। সিদ্ধবদতিধানগ্য ন্যাযপূর্বকন্থাপ্যাস্য চোভয়ত্র সাম্যাৎ। 
পপ পপ পপ পিপ্পো পিপি পিপি 

মামা শুর্রেরও আছে। *শূড্ যক্ঞা|ধকারী নহে, শুদ্রের ঘজ্জে অধিকার 
নাই।” এই যেমন স্পষ্ট নিষেধ, এরপ স্পষ্ট নিষেধ নাই। অর্থাৎ শুদ্রের 
বিদ্]ায় অধিকার নাই, এরূপ নিষেধ কুত্রাপি দৃষ্ট ও শ্রুত হয় না। শুদ্রের 
অগ্রি গ্রহণ না থাকা কর্মাধিকার [নবৃত্তির অন্যতম কারণ। কিন্ত মে 
কারণ বিদ্যাধিকার-নিবর্তক নহে। তাহারা আহ্বনীয়াদি ( অগ্নিহোত্র 
হোমের বিশেষ বিশেষ কুওড) নাই বলির] বিদ্যা জানিতে পারিবে না, 
ব্রন্ষোপাসনা করিতে পারিবে না, এমন কথা বলিতে পার না। শ্রুতিতে 
শৃদ্রাধিকারূবোধক কথাও আছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাঙ্মণোক্ত সমবর্গ-বিদ্যা 

(উপাসনা বিশেষ )-প্রকরণে শৃদ্রশব্দেরু উল্লেখ আছে। যথা--“অরে 
শর | এই হার, গো ও রথ,এ সকল তোমারই থাকুক |” (*) মহা- 

এ হাতি হাক ভদৈক বীজ দৈকনানক বধির নিকট জান বা বি শিখিতে 
গিয়াছিলেন। ভিনি ৬, গাড়ি ও নিকষযুক্ত রথ উপতৌকন দিয়! বলিলেন, গুরে!! আগায় 
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.গণিনে শৃদ্রের শাস্তীয় সামর্থ্য নিবারিত আছে। [যচ্ছেদং"..সাধারণত্বাৎ ] 

৫১৮ বেদাস্তদর্শনম্ | ' [ ১, ৩পা। 

র্য্যন্তে । তস্মাদধিক্রিয়তে শৃদ্রো বিদ্যান্িত্যেবং প্রাপ্তে 
ব্রমঃ। ন শুদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। অধীত- 
বেদে! হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষধিক্রিয়তে, ন চ শূদ্রদ্য 
বেদাধ্যয়নমস্তিঃ উপনয়নপুর্বকতাদেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নপ্য 
চ বণত্রয়বিষয়ত্বাৎ | যত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্ঘ্যেইবি- 
কাঁরকারণং ভবতি। সামর্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধি- 
কারকারণং ভবতি। শাস্ীয়েহর্থে শাস্ত্ীয়স্য সামর্ধ্যস্যা- 
পেক্ষিতত্বাৎ। শান্ত্রীয়ন্য চ সামর্ধ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন 
নিরারৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রো' যজ্বেইনবকৃপ্ত ইতি তৎ 

ভারতাদি গ্রস্থেও শুনা খায়, শুদ্রযোনি প্রভব বিছ্ুর প্রভৃতি বিশিষ্ট 
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে বা যুক্তিতে পাওয়া যাঁর, 
শৃঁ্রেরও বিদ্য।ধিকাঁর আছে। এই পূর্ববপক্ষের প্রতিপক্ষে আমর! বলিব, 
শু্রের বিদ্যাধিকার নাই। হেতু এই যে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই। 
| অধীত-..ত্বাৎ] (বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে এবং যে 
বেদার্থ জানে সেই.অন্ুষ্ঠানে অধিকারী হয়। শুদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, নাই 
কেন? তাহা বলিতেছি। পূর্বে উপনয়ন, পরে বেদাঁধায়ন। উপনয়ন 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, এই তিন জাতিরই আছে, শৃঁর্রের নাই। [যত্বর্থিত্বং... 
কৃতত্বাৎ] তাহাদের অর্থিত্ব অর্থাৎ মোক্ষ কামনা! আছে সত্য) কিন্তু 
সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য 
(শক্তি বা ক্ষমতা) অলৌকিকতত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে ন|। 
কেন-না, শাস্ত্রী বিষয়ের অধিকার শান্জীয় সামর্যোর সাপেক। শাস্ত্রীয় 
সামর্থ্য না থাকিলে শান্জীয় তন্তে অধিকার জন্মেনা | অধ্যয়ন নিষেধ 

মি হাত 
+করুন। গুরুরৈৰ বিধুব (শ্রী বিহীন) ছিলেন, তাই তিনি সুমাগিত জান" 

ইপ্যন্যতে' ই শধন পুর্ধক বলিলেন, আমি গৃহস্থ নহি, এ সকল দ্রব্যে আমার প্রয়েজন 
শ্রতবিনিয়োগণ”না কর, রৈক যখন জানধতিকে শৃছু বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন 
ধায়নসং্কারস্তেন।সানশ্রতি বদি শূড্রই হয়, আর শূর্রের যদি অধিকার না থাকে, তাহা 
দয়নিঃশ্রেয়স'গ্রয়োজনরৈক্ষ খযির নিকট জঞনোপদ্দেশ গ্রহণ করিতে যাবেন? এই 

সদ শুজা।ধক।ারব অনুমাপক। 
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্ায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপ্যনবকৃপ্তত্বং দ্যোতয়তি ন্যায়স্য 
সাধারণত্বাৎ | যৎ পুনঃ সন্ব্গবিদ্যায়াং শুদ্রশব্দশ্রবণং লিঙ্গং 
মন্যসে ন তল্লিঙ্গত ন্যায়াভাবাঁৎ। ন্যায়োক্তে হি লিঙ্গদর্শনং 
দ্যোতকং ভবতি । ন চাত্র ন্যায়োহস্তি। কামঞ্চায়ং শৃদ্রশব্দঃ 
সন্র্গবিদ্যায়ামেবৈকল্যাং শৃদমধিকুর্ধযাৎ তদ্িষযত্বাৎ ন 
স্বাস্থ বিদ্যান্ত অর্থবাদস্থত্বাৎ ন তু কচিদপ্যহয়ং শদমধি- 

রি রিকি রর 0৮ 27-266252315150-4- 45422554722 18282 

দবিতীয়ং পূর্বপক্ষমন্ুভাষতে ।--্যৎ পুনঃ সন্বর্গবিদ্যায়া”মিতি | দুষয়তি।__ 

“ন ত্লিকম্” | কুতঃ। “ন্যায়াভাবাং”। ন তাবচ্ছ,দরঃ সম্বগগবিদ্যাক্গাং 

গাক্ষাচ্চোদ্যতে, যখৈতয়া শিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি, শিষাদস্থপতিঃ। কিং 

র্থবাদগতোহয়ং শূদ্রশবদঃ। স চান্যতঃ দিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়তি ন তু প্রাপ- 

ঘুভতীত্যধ্যরমীমাংসকাঃ। অস্মাকং ত্বন্যপরাদপি বাক্যাদমতি বাধকে প্রমী- 

গান্তরেণার্ধোইবগম্যমানো বিধিনা চাপেক্ষিতঃ স্বীক্রিযত এব। ন্যায়স্টা- 

্ির্ঘে উক্তো বাঁধকঃ। ন চ বিধ্যপেক্ষাইস্তি, দ্বিজাত্যধিকারপ্রতিলস্তেন 

বধেঃ পর্য্যবসানাৎ। বিধুাদ্দেশগতত্থে ত্বয়ং ন্যায়োইপোদ্যতে বচনবলা- 

রিষাদস্থপতিবৎ ন ত্বেষ বিধুাদ্দেশগত ইত্যুক্তমূ| তক্মানার্থবাদমাত্রাচ্ছ,দী- 

ধিকারসিদ্ধিরিতি ভাবঃ) অগিচ কিমর্থবাদবলাদিদ্যামাত্রেইধিকারঃ শূত্রন্ত 

করাতাং সব্বর্গবিদ্যায়াং বা। ন তাবদিদ্যামা ইত্যাহ।-“কামং চায়” 

মিতি। ন হি সন্বর্গবিদ্যায়ামর্থবাদঃ শ্রাতো বিদ্যামাত্রেংধিকারিণমুপনয়- 

ত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। অস্ত্র তর্ধি সম্বর্গবিদ্যায়াদেব শরস্যাধিকার ইত্যত আহ ।-- 

“অর্থবাদস্থত্বাদি”তি। তৎ কিমেতচ্ছ,দ্রপদং প্রমত্তগীতং ন চৈতদ্যুক্তং 
সপ শীীিশিশী 

শদ্রের যতীধিকার-নিষেধ যুক্তিপূর্বাক নিষেধ । সে যুক্তি বিদ্যাপক্ষেও 

আছে। থে যুক্তিতে যভ্ভাধিকার নিষেধ-_-সেই ঘুক্তিতেই বিদ্যাধিকার 

নিষেধ। [ যৎ.**যোজঘিতুম্] সন্র্গ-বিদ্যায় যে শুত্র শব্দ আছে, তাহা 

শৃদাধিকারবোধক নহে। ুক্তিযন্ত স্থচক কথাই বোধক হয়, অযুক্ত কথ' 

বোধক হয়,না | সেখানে এমন কোন যুক্তি নাই যে, শৃদ্রশব্দকে 

জাতিশৃদ্র পর অর্থ করিয়া শূ্রজাতির বিদ্যাধিকার স্থাপন করিবে? 

যদিও শুর্রশব্দ শূদ্রের সধর্গবিদ্যাধিকার বোধক হয, হউক, কিন্তু তাই 

বলিয়! সর্বধিদ্যাধিকার বোধক হইবে না। এ শৃদ্রশব বিধি-মমভি- 

হত নহে, কেবল অর্থবাদ ম'ধা পঠিত, সুতরাং উহা অধিকারস্ৃচক 



৫৪০ যেদান্তদর্শনমূ। ' [ ৯অ, ৩পা, 

কত্তমুৎসহতে । শক্যতে চাহয়ং শৃদশবো ইধিকৃতবিষয়ে 
যোজযিতৃম্। কথমিত্যুচ্যতে | কং বর এনমেতৎ সন্তং 
সযুগ্বানমিব রৈকমাথ ইত্যম্মাদ্ধংসবাক্যাদাত্মনোহনাদরং 
শ্রুতবতোজা নশ্রতেঃ পৌন্রায়ণস্য €গুৎপেদে তাম্বধীরৈকঃ 

সী পসীপশি পিসি 

তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকমিত্যত আহ।--“শক্যতে চায়ং শৃদ্রশব্খ” ইতি। এবং 
কিলাত্রোপাখ্যারতে।__জানঞ্তিঃ পৌত্রাক্ষণো বনুদাতী শ্রদ্ধাদেয়ো। বড. 
পাক্যঃ প্রিয়াতিথির্বভূব। সচ তেষু তেষু গ্রামনগরশূঙ্গাটকেধু বিবিধানা- 
মন্নপানানাং পূর্ণানতিথিভ্য আবসথান্ কারয়ামান। সর্বত এতৈ।/তেঘাব- 
সথেষু মমান্নপানমর্থিন উপযোক্ষ্যপ্ত ইতি। অথান্য রাজে। দানশোতুস্য 
গুণগরিমস্ন্তোধিতাঃ সন্ত! দেবর্ষয়ো হংসরূপমাস্থায় তদনুগ্রহায় তদ্য 
নিদাঘসময়ে দোষায়াং হন্্াতলস্থস্যোপরি মালামাবধ্যাজগ্,ঃ। তেষামগ্রেদরং 
ংসং সম্বোধ্য পৃষ্ঠতে। ব্রজন্নেকতমে! হংসঃ সাঙ্ভুতমভ্যুবাচ । ভল্াক্ষ ্লাক্ 

জানশুতেরস্য গৌন্রায়ণস্য ছ্যনিশং ছ্যলোক আয়তং জ্যোতিস্তন্ম। গ্রসাজী- 
নৈতত্ব। ধাক্ষীদিতি। তনেবমুক্তবস্তমগ্রগামী হংসঃ প্রত্যুবাচ। কং বর- 
মেনমেতৎ সন্তং সঘুগ্বানমিব রৈকমাথ। অরমর্থঃ। বর ইতি সোপহাস- 
মবরমাহ। (উত্তরমাহ ইতি পাঠ ভেদ্ঃ। অথ বা বরো! বরাকোহয়ং 
জানশ্রুতিঃ। কমিত্যাক্ষেপে যম্মাদ্রয়ং বরাকস্তম্মাৎ কমেনং কিন্তৃতমেতৎ 
সন্তং প্রাণিমাত্রং রৈক্ষমিব সযুগ্থানমাথ। যুগ্বা গন্্রী শক্ষটী তয় সহ বর্তত 
ইতি সধুগ্তা রৈকল্তমিব কমেনং' প্রাণিমাত্রং জানক্রতিমাথ। রৈকন্ হি 
জ্যোতিরসহাং ন ত্বেতস্য প্রাণিমাত্রস্ত। তত্ত হি ভগবতঃ পুণ্যজ্ঞানসম্গর্ত 
রৈকল্ত ব্রহ্মবিদে ধর্মে তিলোক্যো্দ রবর্তিপ্রাণভূন্মাত্রধর্মৌইস্তর্ভবতি ন পুনা- 
রৈকধন্মকক্ষাং কন্তচিদ্ধন্মোইবগাহত ইতি। অথৈষ হংসবচনাদাত্মনো 
ইত্যন্তনিকর্ষমুৎকর্ষকাষ্ঠাঞ্চ রৈকস্যোপশ্রত্য বিষমানসে। জানশ্রুতিঃ কিতব 

স০পপাসকপাপটিপাপাাপাশিপেশীপী পাসে লা পাশ পিপাশাশীিটাটীপিশিসপেসপিসািশী। 

নহে। ফল, এ শূদ্রশব্দ অধিকারিবিষয়ে যোজিত হইতেও পারে। অর্থাৎ 
সে শৃদ্র জাতিশৃদ্র নহে, কোন এক শোকবিশিষ্ট অধিকারী (ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় 
অথবা বৈশ্ত)। [ কথং"..কারাৎ] কেন? তাহা বলিতেছি। প্হসংরপী 
খধি জানশ্রতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--এ ফি শকটবিশিষ্ট রৈক থষি? 

এ-ত তুচ্ছ অর্থাৎ বিদ্যাহীন 1” এতদ্রপ অঁনাদর বাক্য শ্রবণে জানশ্রাতির 
শোক হইয়াছিল, রৈক খষি সেই শোক জ্ঞানবলে জ্ঞ।ত হইয়া তাহা 
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শ্দশব্দেনাইনেন সুচয়াশ্ভূবাত্বনঃ পরোক্ষজ্ঞানস্য খ্যাপনা 

ঘনেতি গম্যতে। জাতিশৃদস্যানধিকারাৎ। কথং পুনঃ শর 

শবেন শুগুৎপন্না সূচিত ইতি, উচ্যতে। তদাদবণাই, 
শুচমতিদুদাব শুচ1 বাভিছুদ্রবে শুঁচা বা রৈরুমভিদ্রদাবেতি 

ইবাক্ষপরাজিতঃ পৌনঃপুণন্ভন নিঃস্বন্(দ্বলং কথমপি নিশীথমতিবাহযাসব- 
তূব। ততো নিশান্তপিপুনমনিতৃতবন্দারুবৃনদ গ্রারবস্তুতিসহতরসম্বলিতং মক্সল- 
্ানির্ষোষমাকর্ণ্য তল্পতলস্থ এব রাজৈকপদে যন্তারমা হুয়াদিদেশ, রৈক্কাহ্বয়ং 

বদ্ধবিদ্মেকরতিং সধুগ্রানমতিবিবিক্তেযু তেষু তেযু বিপিননগনিকুঞ্জনদী- 

পু্িনাদি গ্রদেশেষ্িষা গ্রযত্ুতোইম্মভ্যমাচক্ষতি। স চ তত্রামিষান্ কচি- 

দতিবিবিক্কে দেশ শকটন্াধস্তা পামানং কও যমানং ত্রাহ্মণায়নমন্রাঙ্ষীৎ। 

| চ রৈ'ককোইয়ং ভবিতেতি গ্রীতিভাবাদনুণবিশ্ট মবিনয়ম্রাঙ্গীৎ তম 
ছে তগবনু সধূখা রৈক ইতি। তন্ত চ রৈকভাবান্মতিঞ তৈস্তৈরিজিতৈ- 

ার্স্োচ্ছাং ধনায়াঞ্চোরীয় যন্তা রাজ্জে নিবেদয়ামাস। রাজা তু তং নিশময 

বাং ষট্শতাঁনি নিকদঞ্চ হারঞশ্বতরী রগঞ্চাদায় সন্বরং রৈকং প্রতিচক্রমে । 

নব! চাত্যবাদ হে রৈক গবাং যট্পভানীমানি নিষ্বশ্চ হারম্চায়মস্বতরীরথ 

এতদাদৎন্ব, অন্নশাধি মাং ভগবস্সিতি। অধৈবমুক্তবন্তং প্রতি লাটোপঞচ 

স্পৃহঞ্ধোবাচ রৈকঃ। অহ হারেত্ব শুদ্র তবৈব সহ গোভিরন্তিতি । অহেতি 

নিপাতঃ সাটোপমামন্ত্রণে । হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্থী রথো হারেত্বা গোভিঃ 

সহ তবৈবাস্ কিমেতন্মাত্রেণ মম ধনেনাকল্পবন্তিনো গাহসট্ন্ত নিরব হাগ্্প- 

ঘোগিনেতি ভাবঃ। আহর ত্বেতি তু পাঠোইনর্৫থক তয় চ গোভিঃ সহেতার্তর 

গ্রতিসন্বন্ধ্যম্বপাদানেন চাচাধোদ্,যিতঃ। তদস্তামাখ্যায়িকায়াং শক্যঃ শূড্র 

শবেন জানশ্রুতীবাজন্যোপ্যবয়বব্যুৎপন্তা বক্তত ম হি রৈককঃ পরোক্ষজ্ঞতাং 

চিখ্যাপয়িষু রাত্মনে। জানশ্রুতে: শূদ্রেতি শুচং ুচয়ামাস। কথং পুনঃ 

শৰেন শুপ্তৎপন্! সচযত ইতি । উচাতে। “তিদা দ্রবণাঙ্ তদ্বযাঁচষ্টে “শচ- 

মভিছুন্রাব* জানশ্রুতিঃ। শুচং প্রাপ্তবাঁনিতার্থঃ। “শুচাবা” জানশ্রুতিঃ 

“দুধকে” শুচা প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অথবা শুচা রৈকং জানশ্রুতিহ্্রাব গত-_ 
সি 
। 

মৃবনম্বোধন দ্বারা জানঞ্তির নিকট গ্রকাণ করিয়াছিলেন। শুদ্রজীতির 

বিদ্যাধিকার নিষেধ থাকায় উক্ত শৃদ্র শব্দের উক্ত অর্থই অন্থমিত হয়। 

। কথং...মাখ্যায়িকায়াম্] জানশ্রতির শোক হইয়াছিল, রৈক খষি তাহা 

ঈনিতে পারিয্াছিলেন, জানিয়৷ তাহা শুদশ উচ্চারণ পূর্নক জবান" 



সন েদাস্তদর্শনস্।,  ১অ। ৩পা। 

শৃদাবয়বার্থসম্তবাৎ' রূঢার্থদ্য চাসস্তবাৎ। দৃশ্যতে চাহয়মর্থো- 
ইস্যাযাখ্যায়িকায়াম্ ॥ ৩৪ ॥ | 

ক্ষত্রিয় ইগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন 
লিঙ্গাৎ | ৩৫ | * 

ইতশ্চ ন জাঁতিশবদে। জানশ্রতি?, যৎকারণং প্রকরণ- 

বান্। তম্মাৎ তদাদ্রনণাদিতি তচ্ছব্দেন শুগ্বা জানঞ্রতিব্বা রৈক্কো। বা 
পরামৃশ্তত ইত্যুক্তম্। 

“ইতশ্চ ন জাতিশৃদ্রো জানঞতিঃ | যৎকারণং” প্রকরণনিরূপণে ক্রিয়- 
শপ ১ পাশাপাশি ৮ল্পাাশাতী  শাশিশ্ীশী পাটি শশী 

শ্রতিকে. জানাইয়াছিলেন, এ তথ্য শুদ্রশব্ের ব্যুৎ্পত্তি ও প্রয়োগ-তাৎ- 
গধ্যের দ্বারা জানা যায়। শু দ্র+অ-োক হেতু গমন, শোক প্রাপ্ত 
হওয়ায় অথব। শোক (খেদ )ই বাঁজাকে রৈক খষির সমীপগাঁমী করিয়া- 
ছিল | যে স্থলে অবয়ার্থের সম্তাঁবন] থাকে) সে স্থলে রূটি-অর্থ পরিত্যাজ্য । 

এ কথা ব| এ তথ্য সেই আখ্যাধ়িকাঁতেই আঙ্ছে। 1 
জানশ্রুতি শুদ্রজাতি নহে। কারণ এই যে, গ্রকরণ পর্যালোচন 

শিস িশীশীশি ৮ শিপ শশী 

* উত্তরত্র পরশ্মিন বাক্যে অর্থবদকপে চৈত্ররথেন অভিপ্রতারিনামকেন ক্ষিয়েন 

লিঙ্গাৎ সমভিব্যাহাবরূপাৎ জানশ্রতে; ক্ষত্রিয়ত্বগতে: ক্ষতিয়ত্তাবগমাৎ ন জাতিগুছে। 

জনশ্রতিরতি ফোজন[।--আখায়িকার শেষভাগে ভোজন প্রসঙ্গে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতাণি 

নামক ক্ষত্রিয় ও জানঞতি এক সঙ্গে কখিত হইয়ছেন। ইহ1ও আনশ্রতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনু 

মাপক অর্থাৎ বোধক। 

+ অশ্বায়িকাটা এইবপ।-_জানশ্রতি নামক রাজ শ্রীন্ঘকাঁলে একদ| ছাদের উপর 

শয়ন ছিলেন। কতকগুলি খষি রাজার হিত কামনায় হংসরূপ ধারণ পুরবিক আকাশ 

পধে সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে পশ্চাদবন্তিত হংস অগ্রগামী হংসকে বলিল? 

ভল্লাক্ষ! তুমি কি দেখিতেছ না? ইহার ভে স্বর্গ পথ্যপ্ত গমন করিতেছে? তুমি ইহাকে 

লঙ্ঘন করিও না, করিলে দগ্ধ হইবে। সে বলিল, একি রৈক্ক? এর যখন বিদ্যা নাই, 

জান নাই, উপাসন। নাই, তখন এ তুচ্ছ রাজা এ কথা শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া তাহার 

চিত্তে থেদ জন্মিল । অনন্তর তিনি বিদ্যার্থী বা জঞানার্থী হইয়। রৈকের অস্বেষণীর্থ লোক 

পাঠাইলেন। লোঁক ফিরিয়া আসিলে, রাজ। তৎসত্রিধানে শিধা হইতে গমন করিলেন। 
গমন করিলে, রাজা যে খেদপ্রা্ত হইয়। আদিম়াছেন রক তাহ! জ্ঞাণবলে জানিলেন এবং 

আপনার অভিজ্ঞতা! দেখাইবার জন্ত ই কথা (শৃদ )ধপিলেম। ইহার পরে অগা কথা 

আছে, তাহাতেও বাজার ক্ষত্রিয় নিশ্চয় হয়। ৃ ৃ 



শপ শি পল সাপ পাপী ০ তি শি 

৩৫, ] "ভামতীঃ-টাকাস্থিত-শাঙ্করভাধা-সহিতম্। ৫৪৩ 
নিরূপণেন ক্ষত্রিয়ত্বমস্যোত্তরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণ। 
ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাৎ লিঙ্গাৎ গম্যতে। উত্তরত্র হি 
সম্ব্গবিদ্যাবাক্যশেষে চৈত্ররথিরভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ সন্কী- 
ত্যতে। অথহ শৌনকঞ্চ কাঁপেয়মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষ, 
সেনিং দৃদেন পরিবিশ্যমান ব্রহ্মচারী বিভিক্ষ ইতি। চৈত্র- 
রথিত্বং চাঁভিপ্রতারিণ? কাপেয়যোগাদবগন্তব্যম। কাঁপে: 
য়যোগে। হি চৈত্ররথপ্যাবগতঃ। এতেন বৈ চৈত্ররথং 
কাপেয়া অধাজয়মিতি। সমানান্বয়যাঁজিনাঞ্চ প্রায়েণ সম'- 

মাণে ক্ষত্রিয়ত্বমস্য জানহ্রতেরবগম্যতে। চৈত্ররথেন লিঙ্গাদিতি ব্যাঁচক্ষাণঃ 
গ্রকরণং নিরূপয়তি। “উত্তরত্র হি সম্বর্গবিদ্য। বাক্যশেষে” চৈত্রবথেনাভি- 
গ্রতারিণ! নিশ্চিতক্ষত্রিরত্বেন সমানাঘাং সঙ্ধর্গবিদ্যায়াং সমভিব্যাহারাপ্লিঙ্গ(ৎ 
সন্দিগ্ধক্ষব্রিয়ভাবো জানশ্রুতিঃ ক্ষজিযোনিশ্টীয়তে । অথ হ শৌনকঞ্চ কাঁপেয়- 
মভিগ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সুদেন পরিবিষ্যম1ণৌ ত্রহ্মচাঁরী বিভিক্ষ ইনি 
প্রসিদ্ধযাজকত্বেন কাপেরেনাভিপ্র তারিণে! বোগঃ প্রতীয়তে। ব্রহ্গচাঁরিভিক্ষয়। 
চাস্যাশত্রত্বমবগম্যতে । ন হি জাতু ব্র্নটারী শৃদ্রান্ন, ভিক্ষতে। যাঁজকেন 
চকাপেয়েন যোগাঁৎ বাজ্যোইভিপ্রতারী। ক্ষত্রিরত্বঞ্চাস্য চৈত্ররধিত্বাৎ। 
তশ্মাচ্ৈত্ররথিনামৈকঃ ক্ষত্রিপতিরজায়তেতি বচনাৎ | চৈত্ররধিত্বঞ্চাসা 
কাপেয়েন যাঁজকেন যৌগাৎ। “এতেন বৈ চৈত্ররণং কাঁপেয়। অয়াওয়ন্্িতি" 
ছন্দোগ[নাং দ্বিরাত্রে শয়তে। তেন চিত্ররথস্য ঘাজকাঁঃ কাপেয়াঃ। এষ 

চাভিপ্রতারী চিত্ররথাঁদন্যঃ সন্নৈব কাপেয়ানাং যাজ্যোতবতি যদি চৈত্ররথিঃ 

করিলে তাহার ক্ষত্রিরত্বই গ্রতীত হয়। শদ্রন্ব গ্রতীতি হর না। বিশেষতঃ 
চিত্ররথ-বংশীর় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রির্ের সহিত পরিপঠিত হওয়ায় 
জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব নিশ্চয় হয়। [ অথহ-...গন্তব্যম] যথা--সুদ (পাঁচক 

'্বাঙ্গণ ) ,কপি-গোত্রীয় শৌনক ( পুরোহিত ) ও কক্ষসেন-পুত্র অভিপ্রতারী 
এই ছুই জনকে পরিবেশন করিতেছে, এমন সময়ে এক ব্রহ্মচারী আমিয়। 
ভিক্ষ। প্রার্থনা করল এই অগ্ভিগ্রতারী চৈত্ররথি অর্থাৎ চিত্ররথ 

'শীয়, ইহা কপি-গোত্র সম্পর্কের দ্বারা জানাবায়। এ মন্বদ্ধে শাস্ত্র ও 
প্রসিদ্ধি উভয়ই আছে। যথা-“কপি গোত্রীয়ের! চিত্ররথ বংশীনদিগের. 

৬৩৪৯ 



৫৪৪ বেদাস্তার্শনস। ' [ ১অ, ৩পণ) 

না্য়া যাজক ভবস্তি। তন্মীচ্চৈত্ররধির্ামৈকঃ কষত্রপতির- 
জাঁয়ত ইতি চ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ কষত্রিয়ত্বমস্তাঁবগন্তব্যমূ | 
তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং স্কী- 
তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি | জমানানামেব হি 
গ্রায়েণ সমভিব্যাহারা ভবন্তি | ক্ষতৃপ্রেষণীদ্যেশ্ব্ধ্যযোগাচ্চ 
জাঁনশ্রুতেঃ ক্ষজিয়ত্বাবগতিঃ | অতোন শূদ্দ্যাধিকারঃ ॥৩৫॥ 

স্কারপরামর্শীৎ তদভাবাভিলাপীচ্চ ॥ ৩৬ ॥% 
ইতশ্চ ন শৃদ্স্যাধিকাঁরো যদদিদ্যাপ্রদ্রেশেযুপনয়নাদয়ঃ 

স্যাৎ, সমানান্বয়ানাং হি প্রায়েণ সমানানয়া যাজক! ভবস্তি। তম্মাচৈতর- 
রথিত্বা্দভিগ্রতারী কাক্ষসেনিঃ ক্ষত্রিয়ঃ। তত্সমভিব্যাহারাচ্চ জানশ্রুতিঃ 

ক্ষত্রিয়ঃ সম্তাব্যতে | ইতশ্চ ক্ষজিয়ো জানঅতিরিত্যাহ-_দক্ষতৃপ্রেষণাদ্যৈ- 
বর্যযযোগাচ্চ” | ক্ষতৃপ্রেষণে চার্থসন্তবে চ তাদৃশস্য বদান্যপ্রষ্ঠস্যেশর্যাং 
প্রায়েণ ক্ষত্রিয়স্য দৃষ্টং যুধিঠিরাদিবদিতি। 

ন কেবলমুপনীতাধ্যপরনবিধিপরামর্শেন ন শুদ্রদ্যাধিকারঃ কিন্তু তেষু 
পপি পজস 

যাঁজক অর্থাৎ পুরোহিত।” অতএব চৈত্ররথি নামক ক্ষত্রপতি, তৎ- 
সন্বপ্ধাধীন অভিপ্রতারীও ক্ষত্রিয়। [ তেন...অধিকারঃ] ক্ষত্রিয় অভি- 
গ্রতারর সহিত জাঁনক্রতির এক সঙ্গে ভোজনের ও ব্রহ্মচারিতিক্ষার উল্লেখ 
থাকায় নিশ্চয় হয়, জানশ্রতি ক্ষত্রিয়। সমান ন। হইলে এক সঙ্গে উল্লেখ ও 
ভোজন হয় ন1। ব্রহ্মচারী শূত্রান্ন ভিক্ষা করে না । অপিচ, জানশ্রুতি রৈক 
খষির অন্বেষণার্থ সত (সারথি) প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রচুরতর 
অন্নদান ও গোদান করিতেন, এ সকল বর্ণনাও ক্ষত্রিয়ের বোধক। 

অতএব, শুদ্রের বিদ্যাধিকার নাই, ইহা অবধারণ কর। 
যেখানে যেখানে বিদ্যার বিধান বা উপদেশ, সেই মেই স্থানেই তাহা 

০০ 

নি পা তি পোপ চে 

* বিদ্যাগ্রহণীঙ্গোপনয়নসংস্কারসা সম্ধুত্র পরামর্শৎ অভিসংহিতত্বা$ তদভাবাভি- 
লাঁপাচ্চ উপনয়নাদ্নভাবকথন।চ্চ নান্তি শু্রসা বিদ্যাধিক।র ইতি নুত্রার্ধ; সর্বত্রই 
বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনযন সংস্কারের কথন আছে এবং শূদ্রের তাহ! ( উপদয়ন ) নাই, 
এবপ অভিধানও আছে। এই দুই কাবণেও শুঙ্দেব বিদ্যাধিকার মাই। 



৩৭) ] “তামতী”-টাকান্বিভ-শাঙ্করভাষ্য-ম[হিতম্। ৫৪৫ 

স্কারাঃ পরাস্শ্বান্তে। তং হোপনিন্তে অধীহি ভগব ইতি 
হোপসসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্গান্বেষমাণ। এষ হ 
বৈ তৎসর্ধং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাঁণয়ে। ভগবস্তং পিপ্প- 
লাদমুপসন্ন৷ ইতি চ তান্ হানুপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈ- 
বোৌপনয়নপ্রাপ্তির্ভবতি | শস্য চ সংস্কারাভাীবোইভি- 
লপ্যতে, শুদৃশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিরিত্যেকজাতিত্বম্মরণেন, 
ন শুদে পাতকং কিঞ্চন্ন চ সংস্কারমহ্তীত্যাদিভিশ্চ ॥ ৩৬ ॥ 

তদভাব(নর্ধারণে চ প্রবৃত্তেই ॥ ৩৭ ॥৬ 
তেষু বিদ্যোপদেশগ্রদেশেষূপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ শূ শূদ্র্য তদভাবাভি ধানাৎ 
্হ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি। নন্বন্থুপনীতস্যাপি রাহ্ষোপদেশঃ শরয়তে, তান্ 
হাঁচুপনীট্য়বেতি, তথা শৃদ্রদ্যান্থপনীতস্যেবা ধিকারো৷ ভবিষ্যতীত্যত আঁহ-_ 
“তান্ হান্ছপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনস্নপ্রাপধিঃ" প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ 
গ্রতিষেধস্য যেষামুপনয়নং প্রাপ্তং তেষামেব তন্নিষিধ্যতে তচ্চ দ্বিজাতীন!- 
মিতি দ্বিজাতয় এব নিষিদ্ষোপনয়না অধিক্রয়স্তে ন শূদ্র ইতি। 

উপনয়ন-সংস্কার অধ্যয়ন ও না বথা--“তাহাকে উপনয়ন- 
সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন * “হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান্। 
এই বলিয়া বিদ্যার্থী নারদ সনৎকুমারের শিষ্য হইলেন।” “হে বেদপারগ 
সগুণ ব্রহ্মজ্ঞ ও নিগুণ ত্রহ্গান্বেধী খবিগণ ! এই পিগ্ললাদ তোমাদিগকে 
মে মমন্ত বলিবেন, উপদ্দেশ করিবেন। অনন্তর তাহারা উপহার হস্তে 
ভগবান্ পিগ্ললাদ খষির নিকট বিধিবিধানক্রমে গমন করিলেন ।” এই 
ঘকল শান্ত্ে উপনয়ন সংস্কার পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সংস্কার শৃদ্রের 
নাই) ইহাঁও কথিত আছে। যথা--“শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, ইহারা এক জাতি, 
দিজাতি নহে। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিক জন্ম (উপনয়ন সংস্কার) নাই। 
এ কথা স্ৃতিকারেরাও বলিয়াছেন । যথা“ গদ্রের অভঙ্গ্য তক্ষণ জনিত 
পাপ হয় না এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কারও নাই 

* উপমগ্নস্য সত্যকামসা শুন্ত্বাভাবনিশ্য়ে গৌতমসা গুরো স্তদুপনয়নপরৃত্তেশ্চ।__ 
গৌতম যখন বুঝিলেন, সমীপাগত সত্যকাম শূদ্র নহে, তখন তিনি সত্যকামকে গপনীত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) তৎপুর্কে হন নাই। 



৫৪৬.  বেদীস্তদর্শনম। , [ ১অ, ওপা, 

ইতশ্চ ন শুদুদ্যাধিকারো! যৎ সত্যবচনেন শূদুত্বাভাবে 
নির্ধারিতে জাবীলং গৌতম উপনেতুমনুশাসিতু্চ প্রবরৃতে, 
নেতদব্রাহ্মণো বিবন্তৃমর্থতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে 
ন সত্যাঁদগ! ইতি শ্রতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৭ ॥ ্ 

সত্যকামে। হ বৈ জাবালঃ প্রমীতপিতৃকঃ স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছৎ। 
অহ্মাঁচাধ্যকুণে ব্রহ্গচর্ধ্যং চরিষ্যামি, তদ্ব্রবীতু ভবতী কিং গোত্রোহহমিতি, 
সা ২ত্রবীৎ। ত্জ্জনকপরিচরণপরতয়] নাহমজ্ঞাসিষং যদেগাত্রং তবেতি। স 
ত্বাচাধ্যং গৌতমমুপসাস। উপসদ্যোবাঁচ, ছে ভবগন্ রক্গচর্্যমুপেয়াং ত্বয়ীতি। 
স হোঁবাচ, নাবিজ্ঞাতগোত্র উপনীয়ত ইতি কিং গোত্রো২সীতি। অথোবাচ 
সত্যকামো নাহং বেদ ম্বং গোত্রং ম্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছং, সাপি ন 
বেদেতি। : তছুপশ্রত্যাভ্যধাদেগীতমঃ। নাদ্িজন্মন আর্জবং যুক্তমীদৃশং 
বচস্তেনাস্শিশ্ন শৃদ্রত্বস্তাবনাস্তীতি ত্বাং দ্বিজাতিজন্মানমুগনেষ্য ই্ছ্যুপনেতু 
মন্শীসিতুঞ্চ জাবালং গৌতমঃ প্রবৃত্তঃ। তেনাপি শূদ্রস্য নাধিকার ইতি 
বিজ্ঞায়তে ৷ “ন সত্যাদগ1” ইতি। ন সত্যমতিক্রান্তবনদীতি। 

শুদ্রের বেদাধিকার না থাকার অন্য কারণ এই যে, যখন সত্য বাকোর 
দ্বারা অশূদ্র বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন গৌতম খধি জীনাঁলকে উপনয়ন- 

সংস্কারে সংস্কৃত করিয়। উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা--ণ্থে 
্রাঙ্মণ নহে দে এরপ নির্মল সত্য বলিতে পারে না। হে সৌম্য! যেহেতু 
তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে উপনীত করিব; 
কুশাদি আহরণ কর।”* এই শ্রুতি শূদ্রের অনধিকার-দ্যোতক। 

%* সত্যকাঁম নামক এক খধি-ব।লককে তাহার জবালা নাম্নী জননী বলিল, বদ! 
গুরুমন্গিধাঁনে গিয়া উপনীত হও | সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল, মা! আমারা কোন্ গোত্র? 
মাতা বলিল, বৎস। আমি তর্তুসেবায় বাগ্রা ছিলাম, তোম।র পিতৃগোত্র আমিও জাত নহি। 
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সতাকাম, এই মাত্র জানি। অনস্তর সেই জবালাপুত্র 
সত্যকাম গৌতমধষির নিকট গমন করিলে গৌতম তাহাকে গোত্রের কথ! জিজ্ঞামা করি 
লেন। সতাকাম নির্দলচিত্তে বলিল, আমি আমার গোত্র জানি না, আমার মান্তাও জানেন 
না। আমার ম! বলিয়! দিয়াছেন, তুমি বলিও, আমি জাবাল (জবালার পুত্র ) আমার নাম 
সত্যকাম। এতৎ শ্রবণে খষি তাহার সেই সারল্যের দ্বার তাহাকে শূদ্র নহে বলিয়া স্থির 
করিলেন এবং বলিলেন, শূদ্র একপ নির্ল সত্য বলিতে পারে না। ছুমি শুক্র নহ, ইহা 
আমি বুঝিলীম। হোম কাষ্ঠ আন, তোমাকে উপনীত করিব। 



গন] “তামতী” টাকান্িত-শাঙ্করভাধ্য-মহিতস্। ৫৪৭ » 
। কাব্ছ তি) 

শ্রবণীধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাং স্মৃতেশ্চাস্ত ॥ ৩৮ |* 
ইতশ্চ ন শৃদ্রস্তাধিকীরো যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ- 

প্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রুবণপ্রতিষেধে। বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধ 

্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য ন্বর্ধ্যতে। শ্রবণ্চ 
প্রতিষেবস্তাবদথাইস্য বেদমুপশৃণতত্ত্রপুজতৃভ্যাং শোত্রপ্রতি- 
পুরণমিতি, পঞ্ট্যু হ বা এতৎ শ্াশানং যচ্ছুস্ত্মাৎ শৃদ্র- 
সমীপে নাধ্যেতব্যমিতি চ। অতএবাহধ্যয়নপ্রতিষেধে! 

যন্য হি সমীপেহপি নাধ্যেতব্যং ভবতি ম কথং শ্রতিমধী- 

পীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদে! ধারণে শরীরভেদ 

ইতি। অতএব চাইর্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়ো% প্রতিষেধে! 

ভবতি। ন শুদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্য। 

দানমিতি চ। যেষাঁং পুনঃ পুর্ববকৃতসংস্কারবশাৎ বিছুর- 
৮ ০ পিপ

ি 77 

নিগদব্যাখণাতেন ভাষ্যেণ ব্যাথ্যাতম্। অতিরোহিতার্থমন্তৎ। 
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পপ 

জানা ও বেদপ্রতিপাদ্য অনুষ্ঠান উভয়ই নিষিদ্ধ। এ কথা স্থৃতিতেও আছে। 

শ্রবণ...মিতি চ] শ্রবণ নিষেধ যথা_-“বেদশ্রবণকারী শৃদ্রের কর্ণ ত্রপু 

(রা বা। সীসে) ও জতুর দ্বারা পুর্ণ করিবেক ৮ “যেহেতু শূদ্র সঞ্চরিযুং 

শান, সেই হেতু তৎসমীগে অধ্যয়ন করিবেক না।* যাহার সমীপেও 
অধায়ন নিষেধ, কি প্রকারে সে শ্রুতি ও শ্রোত জ্ঞান লাভ করিবেক? 

বেদ উচ্চারণে ইহাদের জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর তেদ (ছিদ্র) হ্ইয়। 

থাকে (রাজা কর্তৃক)। কাষেই ইহাদের বেদার্থ ভান ও বেদারথামুষ্ঠান 

নিষিদ্ধ অর্থাৎ হয় না। “শৃদ্রকে স্কান-দান করিবেক না) অধ্যয়ন ও যজ্ঞ 

করাইবেক ন1৮ এ কথাও আছে। [যেযাঁং'.স্থিতম্] যাহারা জন্মা- 

বরে বিজ ছিল, বেদসংস্কারসম্পন্ন ছিল, বিছুর ও ধর্মব্যাধ রতি মেই 
হি8557718581 50 2 

* বেদ শ্রধণ ও বেদাধ্যয়ন নিষেধ থাকায় হুতরাং বেদার্থের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ক। 

অগা শূররদ্য বেদশ্রধণাঁধায়নয়োর্নিষেধাৎ নিষেধস্থৃতেঃ নান্তাধিকার ইতি যোজন] ।-- 

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ ও বেদাধায়ন নিষিদ্ধ, দেই হেতু শূদরের বেদার্থ- 

7 
1 



৫৪৮ বেদ্াস্তদর্শনম্। [ ১অ, ৩পা। 

ধর্ব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্বানোৎপত্ভিস্তেষাং ন শক্যতে. ফল- 
্রাপ্তিঃ প্রতিবদ্ধং, জ্ঞানস্যৈকাস্তিকফলত্বাৎ। শআ্রাবয়েচ্চ- 
তুরে! বর্ণীনিতি চেতিহাসপুরাগাধিগমে চাতুর্ববর্যাধিকার- 
স্মরণাৎ। বেদপুর্ববকস্ত নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি.স্থিতমৃ।৩ 

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ * 
অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোহধিকারবিচারঃ প্ররুতামেবেদানীং 

বাঁক্যার্থবিচারণাং বর্তয়িষ্যামঃ | যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ধবং 
প্রাণ এজতি নিঃস্তং মহস্তয়ং বজুমুদ্যতং য এতদিছুরমৃতা- 
স্তে ভবস্তীতি । এতদ্বাক্যং এজু কম্পন ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ 

গ্রাণবজ্গ্রতিবলাদ্বাক্যং 'প্রকরণঞ্চ ভড়্জ1 বাঁযুঃ পঞ্চবৃত্তিরাধ্যাত্বিকে 
বাহ্শ্চাত্র গ্রতিপাদ্যঃ॥ তথাহি, প্রাণশব্দো। মুখ্যে। বায়াবাধ্যাত্মিকে, বজ্জ 
শবাশ্চাশনৌ। অশনিশ্চ বায়ুপরিণামঃ। বায়ুরেব হি বাহ ধৃমজ্রোতিঃ 
সলিলদম্বলিতঃ পর্জন্যতাবেন পরিণতো বিছ্যুৎস্তনয়িতুৃষ্ট্যশনিভাবেন বিব, 
তে । যদ্যপি চ সর্ধং জগদিতি সবায়ুকং গ্রতীয়তে তথাপি সর্বশব আপে 
ক্ষিকোংপি ন স্বাভিধেয়ং জহাতি কিন্তু সন্কুচিতবৃত্তির্ভবতি। প্রাণবন্শবে 

সকল ব্যক্তিদেরই জ্ঞানোতপত্তি হইয়াছিল | তাহাদের জ্ঞানফল অনিবাধ্য: 
কেহই তাহা রুদ্ধ করিতে সক্ষম. নহে। ইতিহাস ও পুরাণ সকল বর্ণেরই 
শ্রাবা, শ্রোতব্য, তাহারই দ্বারা শূত্র জ্ঞে়ত্ব বা জ্ঞান (উপাসনা, 
আয়ত্ত করিবেন, আধকৃত করিবেন।- ফলিতার্থ এই যে, শুদ্রের বেদপূর্বব 
বিদ্যাধিকার নাই কিন্ত ইতিহাঁসপুরাণপূর্বক আছে। 

প্রসঙ্গাগত অধিকার বিচার সমাগত) এক্ষণে পুনর্ধ্ধার বাক্যার্থবিচা? 

আরম্ভ কর! গেল। কঠশ্রুতিতে আছে “যে-কিছু জগৎ_-এ সমস্তই প্রা 
এজিত (কম্পিত বা বেষ্টিত) হইতেছে। সেই প্রাণই মহৎ, ভয়ম্থান 
যেমন উদ্যত বস্ত্র অর্থাৎ বজের ন্তায়। যাইার। ভয়ানক ইহাকে জানেন 

« কম্পনাৎ হেতোঃ কম্পনাশ্রয়ঃধ্পরমেশ্বর এবেতি ু ত্রার্থ সংক্ষেগঃ 1-যাহার আশ্রি 

হইয়া এ সকল কম্পিত হয়, এরূপ এইরূপ বাক্য কঠ উপাঁনষদ্ধে আছে। সেই উপনিষদ: 

কম্পনাশ্রয় পরমেশ্বর, ইহ। কম্পানরূপ হেতুর দ্বার! জানা যার । 



তস, ] "্ভামতীটাক্ষানবিত-পাঙ্করভাধ্য-সহিতম্। ৫৪৯ 

মক্ষিতমৃ। অস্মিন বাক্যে সর্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং 
গন্দতে। মহচ্চ কিঞ্চিিয়কারণং বজুশব্দিতং উদ্যতং 

তদদিজ্ৰীনাচ্চাস্তত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রয়তে। তত্র কোইসৌ 
প্রাণ কিঞ্চ তন্তয়ানকং বজ্মিত্য প্রতিপত্তের্ব্বিচারে করিয- 
মাঁণে প্রীপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্ির্ববায়ুঃ গ্রাণ ইতি। 
প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্বজ্বং স্যা্ধায়োশ্চেদং মাহাতআ্্যং সঙ্কী- 
ভ্যতে। কথং সর্বমিদং জগৎ পঞ্চবূজে বায়ে প্রাণশব্দিতে 

প্রতিষ্ঠায়জতি বায়ুনিমিভমেব চ মহভ্য়ানকং বজ্মুৎ- 
পদ্যতে | বায়ে হি পর্ধ্যন্যভাবেন বিবর্তমানে বিছ্যুৎস্তনয়ি- 

হুরুষ্যশনয়ো বিবর্তস্ত ইত্যাচক্ষতে। বায়ুবিজ্ঞানাদেব 
্পীশীপপস্পীশীশাশী শালি তিশা শিপ শশী পপ শত 

ুত্র্ষবিষয়স্কেস্বার্থমেৰ ত্যজতঃ। তস্মাৎ স্বার্থত্যাগাৎ বরং বৃত্বিসক্কৌচ: 

্বার্থলেশাবস্থানাৎ। অমৃতশব্যোইপি মরণাভাববচনো। ন সার্ধকালিকং 

তদ্ভাবং জ্রতে, জ্যোগ্জীবিতয়াপি তদুপপত্তেঃ। যথা অমৃতা দেবা ইতি। 
তশ্মাৎ প্রাণব্জশ্রত্যনরোধাদ্বাষুরেবাত্র বিবক্ষিতো ন ব্রহ্ষেতি প্রাপ্তম্। 

এবং গ্রাঞ্ে উচ্যতে | “কম্পনাং, সবাযুকস্ত জগতঃ কম্পনা্, পরমাঘ্মৈব 

গদবাৎ প্রমিত ইতি মণ্ডকপ্ত্যানুষজ্যতে। ব্রদ্গণো হি বিভ্যদেতজ্জগণ্ 
৮ পাশাপাশি পপীপাীিশিশাটিতিশিশী তি শী পপি 

তাহার! অমর হন ।৮ .এই বাক্যে যে "এজিত” শব আছে, ধাতু অনুসারে 

তাহার অর্থ কম্পিত। সমুদয় বাক্যের অর্থ এই যে, এ মমস্ত জগ - 

গ্রাণাশ্রিত থাকিয়া চেষ্টমান হইতেছে, আর উদ্যত বজ্র যেমন ভয় কারণ? 

দেইরূপ ভয়কারণ কোন এক মহৎ (ক্রক্ম )। তাহাকে জাঁনিলে মোক্ষ হয়। 

 ততর...কীর্ভযতে ) এক্ষণে প্রশ্ন, প্রাণ কে? কোন্ প্রাণ? এবং ভয়প্রদ 

বঞ্জই বা কি? বিচার করিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিক গ্রাণবায়ুকেই পাওয়া। 

যায। বায়ুই প্রাণ এবং অপনিই বজ্জ। বাযুই প্রাণনামে ও অশনিই 

বনজ নামে প্রসিত্ধ। শাস্ত্রে বাযুর এন্প মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 

| কথং...লোচনাৎ] কি গ্রকার? তাহা বলিতেছি। এ জগৎ প্রাণ-নামক 

বাযুতে প্রতিঠিত থাকিয়া চেষ্টমান এবং বায়ু হইতেই ভয়ানক ব্জ 

উৎপন্ন হয়। বায়ুই মেখত্ প্রাপ্ত হয়, হইলে বিদ্যা, গর্জীনঃ বৃ্টি ও বঙ্জ 
গ্রকাশপ্রাপ্ত হয়। শ্রাতি বলিযাছেন, বামুবিজ্ঞানে মোক্ষও হয়। 



নু ৃ বেদাস্তদর্শনম্? | [ ১, ৩গা) 

চেদমমৃতত্বমূ। তথ! হি শ্রত্যন্তরমূ, বায়ারেব ব্যভির্ববায় 
সমষ্টিরপ পুনর্কৃত্যুপ্রয়তি য এবং বেদেতি। তস্মাদ্ায়ুরয়মিহ 
প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাণ্ডে ভ্রমঃ | ব্রদ্ষেবেদমিহ প্রতি- 
পত্তব্যং, কুতঃ পূর্ববোতরালোচনাৎ। পুর্ধ্বোতরয়োহি গ্রন্থ. 
ভাঁগয়োব্রদৈব নির্দিশ্টমানমূপলভা মহে, ইহৈব কথমক- 
স্মাদখরালে বায়ুং নির্দিশ্যমানং গ্রতিপদ্যেমহি। পুর্বন্র 
তাঁবৎ-_- 

তদেব শু্রন্তদ্ত্রক্ম তদেবামুতমুচ্যতে | 
তক্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব তছু নাত্যেতি কশ্চন ॥ ইতি 

ব্রহ্ম নির্দিষং তদেবেহাপি সম্গিধানাৎ জগৎ সর্বং প্রাণ 
এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানানির্দিষ্টমিতি গম্যতে। 
প্রাথশবোহপ্যয়ং পয়মাত্মন্যেব প্রযুক্ত” প্রাণস্য প্রাণমিতি 

কতম্সং ন্বব্যাপারে নিয়মেন প্রবর্ভতে ন তু মর্ধ্যাদামতিবর্তৃতে । এতছুক্তং 
ভবতি।--ন শ্রতিনঙ্কোচমাত্রং ক্রত্যর্থপরিত্যাগে হেতুরপি তু পূর্বাপর, 
বাক্যৈকবাক্যতা প্রকরণাভ্যাং মঞ্থলিতঃ শ্রুতিসন্কোচঃ। তদিদমুক্তং ৭পূর্বো" 
তরয়োর্থি গ্রস্থভাগয়োব্র্গব নির্দিষ্তমীনমুপলভামহে, ইহৈব কথমন্তরালে 
বায়ুং নির্দিহ্তমানং প্রতিপদ্যেমহী”তি | তদনেন বাক্যৈকবাঁকাতা দর্শিতা। 

- ষথা-_“বাযুই ব্যষ্টি (পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ), বাযুই সমষ্টি (নমুদয় পদার্থ , 
এতন্ত্রপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে অপমৃত্যু হয় না, সেই কারণে বাঁয়ুকেই জানি- 
বেক” এই পুর্ববপক্ষের উপর বক্তব্য, প্রোক্ত বাক্যে ব্রহ্গই বুঝিতে 
হইবেক। কেন-না, পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম-অর্থই অন্ধ হয়। 
[ পূর্বো...মহি ] পূর্বে ও পরে ত্রন্গেরই উপদেশ আছে, মধ্যে কেন বাধুর 
উপদেশ হইবে? বাযু উপর্দেশের কিছুমাত্র কারণ নাই। [পূর্ব...উপা 

শ্রিতাঁবিতি ] “তাহাই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যমুক্ত» সমস্ত লোক 

তাহাতেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ্  

এই পূর্বরবাক্যে রঙ্গের উপদেশ' হইয়াছে, স্থতরাং ইহার সন্লিধানে গঠিত 
প্রোক্ত বাক্যেও ব্রন্ম। পূর্ববাক্যে জগৎকে বরঙ্ধাপ্রিত বলা হইয়াছে, 
এ বাক্যেও জগৎকে গ্রাণাশ্রিত বল! হইয়াছে) জুততরাং এ বাকো ব্রদ্ধকেই 
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দর্শনাঁং | এজযরিতৃত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ু- 
মাত্রস্য, তথাচোক্তম্,_ 1 
৮ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যে জীবতি কশ্চন। | 
ইতরেণ তু জীবন্তি যন্মিন্নেতাবুপা্িতৌ ॥” ইতি। 

উত্তরত্রাপি- . 
ভয়াদস্তাগ্রিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্ধ্যঃ। 
তয়াদিক্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥» ইতি। 
্রদ্ষৈব নির্দেক্ষ্যতে ন বায়ুঃ, সবায়ুকস্ত জ্গতো ভয় 

হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধাঁনাৎ মহদ্য়ং বজ্রমুদ্যত- 
মিতি চ ভয়হেতৃত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নিদদিক্টমিতি গম্যতে | বস্তু- 
শব্দোহপ্যয়ন্তয়হেতুত্বসামান্াৎ প্রযুক্তঃ। যথা হি বজমুদ্যতং 
মমৈব শিরপি নিপতেৎ ঘদ্যহ্মস্ত শাসনং ন কুর্ধ্যামিত্যনেন 

পপ তা শী টিটি টি ০ শা শক শি 

প্রকরণাদপীতি ভাষ্যেণ প্রকরণযুক্তম্। যং খনু পৃষ্টং তদেব প্রধানং গ্রতি- 
বন্তবামিতি তস্য প্রকরণম্।, পৃষ্টাদন্যস্মংস্তচ্যমানে শান্রমগ্রমাণং ভবেদ- 
সধদ্ধপ্রলাপিত্বাৎ । যত্ত, বাহুবিজ্ঞানাৎ কচিদমৃতত্বমভিছিতমাপেক্ষিকং 
০০ 

প্রাণ বলা হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। শানে পরমাত্বাকে প্রাণ বলিতেও 
দেখা বায়। যথা--“তিনি প্রাণের গ্রাঁণ।” এজন অর্থাৎ জীব-চেষ্টা। 
তংপ্রবর্তকতা পরমাত্মাতেই সম্ভব, কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে। 
এ কথা শ্রতিতেও আছে । যথা--“জীব গ্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না, 
অপানের দ্বারাও শহে, কিন্তু এ প্রাণ ও অপান যদীভ্রিত, ধাহার অধীন, 
তাহারই দ্বারা জীবিত থাকে । তিনি জীবের ও জীবনের কারণ।» 
| উত্তর...ক্রক্ম ] ভ্রুতি উদ্দান্ধত বাক্যের পরেও “অগ্নি তাহার ভয়ে তাগ 
প্রদান করেন, হৃ্যও তাহার ভয়ে আতপ প্রদান করেন, ইন্দ্রও বায়ু, 
ইহারাও আপন আপন কাধ্য করেন এবং মৃত্যুও জীবকে আক্রম করেন।” 
এইরপে ব্রহ্ম উপদ্দেশ করিবেন । এই পরবাক্যে তিনি বাধুর সহিত সর্ধ- 
জগতের তয়জমক, এরূপ উল্লেখ থাকায় অব্যবহিত পূর্ববাক্াস্থ উদ্যত 
বজের ন্যায় ভয়ানক, এ কথ ব্রদ্ষপর এবং ব্রহ্মই ভথ্ধের নিমিত্ত কারণ) 

৭০ 

স্পস্ট পাশ শশী স্স্ণ শাস্তি পাপা ৮ শী শিশশীশ্টি শশী শী শী শিসেীশিশিপীশী শিস 
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ভয়েন জনে নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ততে---এবফিদ- 
মমিবায়ুসূর্ধ্যাদিকং জগদন্মীদেব ব্রহ্গণে। বিভ্যঙ্গিয়মেন স্ব- 
ব্যাপারে প্রবর্তত ইতি ভয়ানকং বজোপমিতং ব্রহ্ম । তথা 
চ ব্রহ্ষবিষয়ং শ্রুত্যন্তরমূ,_- 

“ভীষাম্মাাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ | 
ভীবান্নাদগিশ্চেন্দ্রশ্চ স্ত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৮ ইতি । 

অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রন্ষৈবেদমিতি গম্যতে | ক্রদ্ধ- 
জ্ঞানাদ্ধযস্বতত্বপ্রাপ্তি* তমেব বিদিত্বাহুতিম্ত্যুমেতি নান্যঃ 
পদ্থা! বিদ্যতেহয়নায়েতি মন্্র্ণাৎ। যত্তু বাঁয়ুবিজ্ঞানাৎ 
বচিনস্ৃতত্বমভিহিতং তদাপেক্ষিকমূ। তত্রৈব প্রকরণাস্তর- 
করণেন পরমাত্মীনমভিধায় অতোহন্যদার্ভমিতি বাষাদেরার্ত- 
স্বাভিধানাৎ। প্রকরণাদ্প্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ। 
তদদিতি। অপপুনৃত্যুং জয়তীতি শ্রুত্যা হাপনৃত্যোর্বিজয় উক্তো| নত 
পরমমৃত্যুবিজয় ইত্যাপেক্ষিকত্বম। তচ্চ ত্রৈব প্রকরণাস্তরকরণেন হেতুনা। 

তঙ্নিমিত্ব তিনি বজ্জ | ভরগ্রনক বজ বা রাজদণ্ড মমোপরি পড়িবেক; যদি 
আমি রাজশাসন প্রতিপালন ন1। করি, ইহা ভাবিয়া, লোক যেমন তয়- 
প্রযুক্ত নিয়মপুর্বক রাজাজ্ঞ। পালনে প্রবৃত্ত থাকে, সেইক্প অগ্নি, বায়ুঃ সয্য 
প্রভৃতি সমুদয় জগৎ ব্রদ্মের ভয়ে স্ব স্ব কার্ষ্যে প্রবৃত্ত আছে। শ্রুতি এই 
ভাবেই ব্রঙ্গে বনের উপম। দ্িয়াছেন। [তথাচ*'পঞ্চমঃ ] ত্রহ্ষবিষয়ে 
অন্ত শ্রুতি আছে, তাহাও এক্নূপ। ষথা--“বায়ু তাহার ভয়ে পবমান ও 
র্্য উদিত হইতেছেন। অগ্নি, ইন্র, মৃত্যু, ইহারাও আপন আপন 
কার্ধ্য করিতেছেন ।” [ অমৃতত্ব...বর্ণাৎ] মোক্ষফলের উপদেশ থাঁকাঁতেও 
প্রাণের ব্রঙ্গত্ব নিশ্চয় হয়। ব্রক্ষজ্ঞান ব্যতীত অগ্থজ্ঞানে মুক্তি হয় লা, 
ইহ! ক্রুতিও বলিয়াছেন। যথা--“ভ্রীব তাহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিগ্রম 
করে; তাহাকে গাইবার (ভ্তান ব্যতীত) অন্ত উপায় নাই।” [ ধন্ত,, 
ৃট্বাৎ] কোন কোন স্থলে যে বাস্ুজ্ঞানে যোক্ষ হয়, অভিহিত হইয়াছে, 
তাহ! আপেক্ষিক | সেখানেও অন্ত প্রস্তাব উত্থাপন পূর্বক -পরমাত্মার 
কথা বলিয়। “পরমাত্মা ভিন্ন সমব্তই আর্ত অর্থাৎ নশ্বর,” এবংক্রমে বামুরও 
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.. "অন্তত ধর্ম্মাদন্তত্রাধর্শীদশযাত্রাম্্াৎ কৃতাকৃতাৎ। 
. অগ্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্য্ি তদ্বদ ॥” 
.ইতি পরমাত্বনঃ পৃউত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

জ্যোতি্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ * 
এষ সম্প্রসাদোহম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং স্ব্যোতিরুপ- 

সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রুয়তে। তত্র সংশ- 
ধ্যতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্বিবিষয়ং তমোইপহং তেজঃ 

ন কেবলমগস্রত্যা তদাপেক্ষিকমপি তু পরমাক্ম(নমতিধায়াতোন্তদার্তমিতি 
বাযাদেরার্তত্বাভিধানাৎ। ন হ্থার্ভাড্যাসাদনার্ডে! ভবত্তীতি ভাবঃ। 

অত্র হি জ্যোতিঃশবস্য তেজসি মুখ্যত্বাদত্রহ্মণি জঘন্তত্বাৎ গ্রকরণাচ্চ 
শতের্বলীয়ন্বাৎ পূর্বববচ্ছতিসক্কোচস্য চাত্রাভাবাৎ, প্রত্যুত ব্রহ্মজ্যোতিঃ- 
পক্ষে ক্কাশ্রুতেঃ পূর্বকানার্থায়া; পীড়নগ্রসঙ্গাৎ সদুখানশ্রতেশ্চ তেজ 
এব জ্যোতিঃ। তথাহি, সমুখানমুদগমনমুচ্যতে ন তু বিবেকবিজ্ঞানম্। 
উদগমনঞ্ধ তেজংপক্ষেই্চিরাদিম[র্গেণোপপদ্যতে | আদিতাশ্চার্চিরাদ্য- 
পেক্ষয়া পরং জ্যোতির্ভবতীতি তছপসম্পদ্য তমা সমীগে তৃত্বা স্বেন 
রূপেণাভিনিম্পদ্যতে, কার্ধযত্রদ্মলোক গ্রাপ্ধৌ ক্রমেণ মুচ্যতে । ব্রন্ষজ্যোতিঃ- 

সপিপপীশাশিপ পিসি 

নশ্বরত্ব কথন আছে। প্রকরণ বলে এখানে গ্রাণশষের পরমাত্বা অর্থই 
বন্ধ হয়। এ প্রস্তাব যে পরমাত্বার প্রস্তাব এবং প্রাণ যে ব্রহ্গ তাহ! “যাহা 

র্মাতীত, অধর্শীতীত, কার্যকারণের অতীত, ভূতভবিষাতের অতী। 
তাহাই আমাকে বলুন, উপদেশ করুন|” এই পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নের দ্বার! 
নিশ্চত হয়। ূ 

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “এই ন্ুযুপ্ত পুরুষ এ শরীর 
হইতে উখিত হন, হইয়া পর-দ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন ্বরূপে পরিনিষিত 
হন।” এতদ্বাক্যস্থ পরজ্যোতিঃ।ক ? চক্ষুগ্রাহ্থ তমোনাশক তেজ? না 

* ছানোগ্ক্রত্যুজোজ্যোতি; পরমাৈ নাস্দিতি গ্রতিজ্ঞা। অত্র হেতু: দরশনাদিভি। 
পরমাস্ব নুবৃদ্িদর্শনাদিত্যর্ধ; ।_-ছান্দোগ্য উপনিধদের গ্রজাপতিবাকো যে জ্যোতিঃশবের 

উপদেশ আছে--সে জ্যোতিঃশব ব্রক্গপর। হেতু এই যে, সেখানে ব্রদ্ধই অনুর হইয়া" 
ছেন। অর্থাৎ ব্রদ্ধ অনুবর্তনে 3 শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 

৪%দু) | 

! 



৫৫৪ | ব্দাস্তদর্শনম। . ১... (১, তপা, 

কিং বা পরং. ব্রদ্ষেতি | কিং তাবৎ প্রাগুম্। গ্রপিদ্ধমেব 
তেজে! জ্যোতিঃশব্দমমিতি। কুতঃ। তত্র জ্যোঁতিঃশব্বস্থ বাট 
ত্বাৎ। জ্যোতিশ্চরণাঁভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতি, 
শব্দ: স্বার্থ পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ততে। ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিং 
স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে। তথা চ নাড়ীখণ্ডে, অথ 
যত্রেতদম্মীৎ শরীরাছুৎক্রামত্যঘৈতৈরে রশ্মিভিরর্ধমাক্রমত 
ইতি মুযুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিত। | তম্মাঁৎ প্রসিদ্ধমের 
তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি | এবং প্রাপ্তে জমঃ। পর- 
মেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দমৃ, কম্মাৎ দর্শনীৎ। তস্য হীহ প্রক- 
রণে বক্তব্যত্বেনান্ুবৃতিদশ্যিতে । য আত্মাপহতপাঁপ্েত্য- 

পদ্গে তু ব্রদ্ম ভূত্ব! কাইপর শ্বরূপনিষ্পত্তিঃ। ন চ দেহাদিবিবিক্ঞব্রন্স্বরূপ- 
সাক্ষাৎকারে! বৃত্তিরপোইভিনিপত্তিঃ। সা হি ব্রহ্মতুয়াৎ প্রাচীনা নতু 
পরাচীনা সেয়মুপসম্পন্যেতি ক্তাশ্রুতেঃ পীড়া । তক্মাৎ তিস্ভিঃ শ্রুতিভিঃ 
গ্রকরণবাধনাত্তেজ এবাত্র জ্যোতিরিতি প্রাপ্তম। এবং প্রাপ্তেইভিধীয়তে। 
পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্বম। কম্মাৎ। দর্শনাৎ। “তস্য হীহ গ্রকরণে" 
“অনুবৃত্তিদূশ্ঠিতে” | যৎ খলু প্রতিজ্ঞায়তে যচ্চ মধ্যে পরামৃশ্ঠতে যচ্চোপ- 
সংহ্িয়তে স এব প্রধানং প্রকরণার্থ। তাদন্তঃপাতিনস্ত সর্ধে তদনুগুণতয়া 

পরব্রহ্ম? তমোনাশক তেজ-বিশেষেই জ্যোতিঃশব বট, প্রসিদ্ধ, সুতরাং 
প্রথমতঃ তেজ-বিশেষই পাওয়া যায়। [জ্যোতিঃ.-.দৃশ্ততে ] “জ্যোতি 
শ্বরণাভিধানাৎ” হুত্রে প্রকরণ বলে জ্যোতিঃশবের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ বরা 
হইয়াছে সত্য ; কিন্ত এখানে সেরূপ কোন কারণ নাই যে জ্যোতিঃশবের 
স্বার্থত্যাগ হইবে। নাঁড়ীথণ্ডেও (শ্রুতির অংশবিশেষ) “যখন মুমুক্ষু এ 
শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, এ শরীর ত্যাগ করে, তখন নাড়ীমংশ্লিষ্ট সেই 
সকল রশ্মিকর্তৃক (সৌর তেজ) উন্নীত হয়, হইয়! ব্রঙ্গলোকের দ্বার স্বরূগ 
আদিত্যমগ্ডলে গমন করে।” এইরূপে আদিত্য গ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে। 
এই সকল কাঁরথে বলি, উক্ত জে]ঁতিঃশবদ তেজবিশ্লেষবাচী। এতন্্রগ 
প্রথম পক্ষ প্রাপ্তির পর বল! যায়, প্রোক্ত জে)াতিঃশব্দ তেজ নহে, 'পরব্রদ্গ। 
কেন-ন। এ প্রস্তাবে ব্রন্মেরই অন্নবর্তন দেখা ধায়। [য:"বিশেষণাও) 
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পহতপাপৃত্বাদিগুণকঘ্যাত্বনঃ প্রকরণাদাবন্বেষ্টব্যত্বেন বি- 
জিজ্ঞামিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতস্ত্বেব তে ভূয়োহনু- 
ব্যাখ্যান্যামীতি চানুসন্ধানাৎ, অশরীরং বাৰ মূন্তং ন প্রিয়া 

নেতব্যাঃ। ন তু শ্রত্যন্থরোধমাত্রেণ প্রকরণাদপত্রষ্টব্যা ইতি হি লোক" 

স্থিতিঃ। অন্থথোপাঁংশুযাজবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তত্প্রতিমমাধানো- 
পনংহায়ে চ তদস্তঃপাতিনে। বিষ্ণুরুপাংগু যষ্টব্য ইত্যাদয়ো বিধিশ্রত্যনু- 
রোধেন পৃথস্থিধয়ঃ গ্রসজ্যেরন। তৎ কিমিদানীং তিত্রঃ সাহ্নস্যোগসদ: 

কার্ধয। দ্বাদশাহীনস্যেতি প্রকরণান্গরোধাৎ সমুদধার়প্রসিদ্ধিবললব্ধম৪র্গণাভি- 

ধানং পরিত্যজ্যাংহীনশব্দ; কথমপ্যবয়বব্যুৎপত্ত্য সাহুং জ্যোতিষ্টোমমভিধায় 

তীত্রৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধত্বাম। সহি কৃতস্নবিধানান্ন কুতশ্চিদপি হীয়তে 

কুতোরিতাহীনঃ শক্যো ব্ত,ম্। মৈবম্। অবয়বপ্রাসদ্ধেঃ সমুদায়- 
্রসিদ্ির্লীয়সীতি শ্রুত্যা গ্রকরণবাধনান্ন দ্বাদশোপমত্ামহীনগুণযুক্তে 
(ড্যাতিষ্টোমে শকলোতি বিধাতুম্। নাপ্যতোইপন্কষ্ঃ সন্নহর্ণদ্য বিধস্তে। 

পরগ্রকরণেইন্যধর্মবিধেরন্যাষ্যত্বাৎ । অনন্বদ্ধপদব্যবার়বিচ্ছিন্নদ্য প্রকর- 

দ্য গুনরনুদন্ধানক্লেশীৎ। তেনানপ্কপ্টেনৈব দ্বাদশাহীনস্যেতি বাকোন 
সাহদ্য ভিতর উপদদঃ কাঁধ্য। ইতি বিধিং স্তোতুং দ্বাদশাহ্বিহিতা দ্বাদশোপ- 
সত্তা! ততপ্রকৃতিত্বেন চ সর্ধাহীনেযু গ্রাপ্তা নিবীতাদিবদনুদ্যতে। তস্মাদি- 

হীনশ্রত্যা। প্রকরণবাধেংপি ন দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যদ্য গ্রকরণাদপকর্ষে। 

জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণায়াতদ্য | পুষাদ্যনুমন্ত্রমন্ত্য যল্লিঙ্গবলাৎ প্রকরণবাধে- 
নাপকর্ষন্তদগত্যা। পৌষ্ণাদৌ চ কর্মণি তস্যার্থবত্বাদিহ তপকৃষ্টস্যার্চিরাদি- 

মার্োপদেশে ফলস্যোপায়মার্মগ্রতিপার্দকেইতিবিশদ এব সম্প্রসাদ ইতি 

বাক্যপ্যাবিশদৈকদেশমান্রগ্রতিপাদকপ্য নিপ্রয়োজনত্বাৎ। ন চ দ্বাদশা- 

হীনস্যেতিবৎ যথোক্তাত্বধ্যানসাধনানুষ্ঠানং স্তোতৃমেষ সম্্রসাদ ইতি বচন- 

মর্চিরাদিমারনমন্থবদভীতি যুক্তম্| স্ততিলক্ষণায়াং স্বা ভিথেয়সংসর্গ তাৎপর্যয- 

পরিত্যাগ গ্রনঙ্গাৎ। দ্বাদশাহীনস্যেতি তু বাক্যে স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্ে প্রক- 

রণবিচ্ছ্দেসা প্রাপ্তা্ুবাদমাত্রস) টাপ্রয়োজনত্বমিতি স্বত্যর্থো অক্ষ্যতে। 

যিনি আত্ম! তিনি নিষ্পাপ” ইত্যাদিক্রমে আত্মার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া 

পরে আত্মাই আন্বষ্টব্, আত্বাই জিজ্ঞাস, এইরূপ প্রতিজাত হইয়াছে। 

তংগরে "এই আত্মার কথ! বলিব, আত্মা বুঝাইব,” এইরূপে আত্মার অনু 

কর্ষণ বা অনুমন্ধান করা হইচ্কাছে। অনন্তর “শরীরকে প্রিয় অপ্রিয় 
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প্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃস্ম্পতেরস্যা- 
ভিধানাৎব্রহ্মভা বাচ্চান্থাত্রাশরীরতানুপপত্েঃ, পরং জ্যোতি! 
স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্ত জং মুমুক্ষো- 
রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, ন চাসাবাত্যত্তিকো মোক্ষে! 

ন চৈতক্দোষভয়াৎ সমূদাক়প্রসিদ্িমুন্লজ্বযাবয়বপ্রসিদ্ধিমুপাত্রিত্য সাহট্্যে 
দ্বাদশোপসভাং বিধাতুমহ্তি, ত্রিত্বদ্বাদশত্বয়োর্কিকল্পগ্রসঙ্গাৎ। ন চ সত্যাং 
গতৌ বিকলে! ন্যাধ্যঃ। সাহ্কাহীনপদয়োন্চ প্রক্কৃতজ্যোতিষ্ঠোমা ভিধাঘ্ধিনো- 
রাঁনর্থকা প্রসঙ্গাৎ, গ্রকরণাদ্দেব তদবগতে:। ইহ তু শ্বার্থসংসর্গ তাৎপর্ষ্য 
নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি পৌর্ব(পর্যাপর্ধ্যালোচনয়। প্রকরণান্গরোধাজটিমপি 
পুর্বকালতামপি পরিত্যক্য প্রকরণান্গুণ্যেন জ্যোতি: পরং ব্রহ্ম গ্রাতীয়তে। 
যত্ত ক্তং মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, নাপাবাত্যস্তিকে। মোক্ষঃ। কিন্ত 
কার্য্যব্রন্ষলোকগ্রাপ্তিঃ। নচ ক্রমমৃক্ত্যতি গ্রায়ং স্বেন রূপেণাভিনিপদ্যত 
ইতি বচনমূ। ন হেতৎ প্রকরণোক্তং ব্রহ্গ তৰবিছুষোগত্থয ক্রান্তী স্তঃ। তথা 
চ শ্রতিঃ।--'ন তন্মাৎ প্রাণ! উৎক্রামস্তি অত্রৈব সমবলীয়স্ত' ইততি। নচ 
তদ্বারেণ ক্রমমুক্তিঃ। অষ্চিরাদিমার্গস্য হি কার্য্যব্রহ্ষলোকপ্রাপকত্বং নতু 
রন্ধতুয়হেতুভাবো, জীবস্য তু নিরুপাধিনিত্যশুদ্ববুদ্ধবরদ্ধভা বসাক্ষাৎকার- 
হেতুকে মোক্ষে কতমর্চিরা দিমার্গেণ কার্যাব্রক্মলোকপ্রাপ্ত্যা। অত্রাপি তর্গ- 
বিদস্তদুপপত্তেঃ তশ্মান্ন জ্যোতিরাদিত্যমুপসম্পদ্য ম্প্রসাদস্য জীবম্য স্বেন 
রূপেণ পারমার্থিকেন ব্রহ্গণাংতিনিশ্পত্তিরাঞ্জনীতি শ্রুতেরভ্রাপি ব্রেশ:। 
অপি চ পরং জ্যোতি; স উত্তমগুরুষ ইতীহৈবোপরিষ্টাদ্বিশেষণাত্তেপ্রমে। 
ব্যাব্ত্য পুকষবিষয়ত্েনাবস্থাপনাজ্ঞ্যোতিষ্পস্য পরমেব ত্রদ্ম জ্যোতির্ন তু 
তেজ ইতি দিদ্ধমূ। 

(পুণ্য ও পাপ) স্পর্শ করে না,” এইবূপে আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই 
জ্যোতিঃসম্পন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে। ত্র্মভাব প্রাপ্তি ব্যতীত অন্ত 
কোনরূপে অশরীর হওয়া সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। প্গর' জ্যোতি: 
উত্তম পুরুষ এতন্প বিশেষণ আছে। [বত্্ক্তং"..বক্্যাম:] মুগ 
আদিত্য গ্রাধি হয় সত্য; কিস্তু তাহ! (আদিত্যপ্রাণ্ডি ) আত্যন্তিক মোক্ষ 

নহে। কারণ এই যে, সেন্গগ মরণে গতি ও উৎভ্াত্তি উতয়ই আছে। 
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ত্যৎক্রান্তিসনবন্ধাৎ। নহি আত্যন্বিকে মোক্ষে গত্যুৎ" 
সতী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ॥ ৪৭ ॥ নি 

আকাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশীৎ ॥ ৪১ ॥% 
আকাশে হ বৈ নাম নামরূপযোর্িরর্বহিতা তে বদন্তরা 

তদত্রহ্গ তদস্ৃতং ম আত্মেতি আয়তে। তৎ কিমাকাশ- 

শব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে 

ভূতপরিগ্রহো যুক্তমূ। আকাশশবস্য তম্মিন্ রূঢত্বাৎ। নাম- 

রূপনির্ববহণম্য চাঁবকাশদানদ্বারেণ তশ্মিন্ যোজয়িতুং শক্য- 

যদ্যপ্যাকাশন্তলিঙ্গাদিত্যত্ বরহ্মলিঙগদর্শনাদাকাশঃ পরমান্তেতি ব্ুৎপাঁ 

দিতং তথাপি তহদত্র পরমাস্মলিঙ্দর্শনাভা বান্নামরপনির্বহণস্য তৃতাকাশে- 

২প্যবকাশদানেনোপপত্তেরকল্মাচ্চ রষ্টিপরিত্যাগস্যাযোগাৎ । নার 

অন্তরা ব্রন্ধেতি চ নাকাপসা নামরপয়োর্নি্বহিতুরস্তরালত্বমাহ অপি তু 

ত্ষণ:। তেন তৃতাকাশো নামরূপয়োর্ির্বািত।বরক্ধ চৈতয়োরস্তরালং মধ্য 

মাঃমিতি যাবৎ । ন তু নির্কোটৈব ব্রহ্গ অন্তরালং বা নির্বকোচ,। তম্মাৎ 

আত্যন্তিক মুক্তিতে গতি ও উক্রান্তি নাই। এ কথা পণ্চাৎ ব্যক্ত 

হইবে। 
ছান্দোগ্যে অন্য এক বাক্য আছে। যথা--“আকাশই নাম-রূপের 

নির্বাহক। ষাহ। বন্ধ তাহ! নাম ও রূপ ভির্ন। যাহ। ব্রক্ষ, তাহা অমুত ও 

আায্মা।৮ এ আকাশ কে? শ্রতি কোন্ বস্তকে আকাশ বলিলেন? 

(চার করিতে গেলে গ্রথমে তৃতাকাশ গ্রহণ করাই ন্যাধ্য হয়। কারণ 

এই যে, আফাশ-শ্ধ তৃতবিশেষেই রড়। নামরপনির্বাহকন্ ধম্মটাকে 

অবকাশ ভাব বক্ষ্য করিয়া ভূতাকাশে যোজনা করিতেও পাঁর। অর্থাৎ 

আকাশ অবকাশ প্রদান করে। তাই অনন্ত পদার্ধের নাম রূপাদি নিশ্ন্ন 

হয়। এখানে পূর্বের ন্যায় (আকাশত্তলিক্গাৎ হত্রের তায়) বিশ্পষট বক্ষ" 

॥ “আকাশে হ বৈ নামক্নপয়োর্নির্বহিতা" ইস্ত্র হ জাকাশোহতিহিতশ্ছালোগ্ে তৎ 

বঙ্গ তত্র হেতুরর্বেতি। তস্য নামরপয়োর্ডেদেনোকতাদিতার্ঘ:।-ছানোগ্য উপি
ষদে 

জে আকাশশব, আছে তাহ। বশ্থবোধক | কারণ এই থে, প্রতি তাহাকে নামরপের 

নির্দাহক অথচ নামরপাদি হইতে তির বলিয়াছেন। 
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ত্বাং। অফুৃত্বাদেশ্চ স্পষন্ত ত্রদ্ধলিঙ্গন্তাশ্রবণাৎ । ইত্যেবং 
প্রাপ্ত ইদমভিধীয়তে | পরমেব ব্রন্মেহাকাশশব্দং ভবিতু- 
মতি, কম্মাৎ, অর্ধান্তরত্বাদিব্পদেশাঁৎ। তে যদন্তর। তদ্- 
ত্রদ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপর্দিশতি। 
ন চ ব্রহ্মণোহন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্বস্য 
বিকারজাতন্ত নামরূপাভ্যামেন ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়ো- 
রপি নির্ববহণং নিরক্কুশং ন ব্রহ্মণোহন্যত্র সম্ভবতি । অনেন 
জীবেনাত্বনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ব্রহ্ম কর্তৃ- 
শ্রবণাৎ। ননু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং মামরূপবিষয়ং নির্বেবা- 

পপপাকালা্পাপাস্পপপপ্পা পপ পাপা পাস পপি 

গ্রপিদ্ধেতীকাশমেবাকাশে। ন তু ব্রঙ্গতি প্রাপ্ত । এবং প্রাপ্ত উচাতে। 
পরমেবাকাশং ব্রহ্গ। “কন্মাদর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ” । নাঁমরূপমাত্রনির্বাহক- 

মিহাকাশমুচ্যতে। ভূতাকাশঞ্চ বিকারত্বেন নামরূপাস্তঃপাঁতি মৎ কথ- 
মাত্মানমুদ্হেৎ। নহি স্ুশিকিতোইপি বিজ্ঞানী স্বেন স্বন্ধেনাত্বানং বো% 
মুৎসহতে। ন চ নামরূপশ্রতিরবিশেষতঃ প্রবৃত্ত ভূতাকাশবর্জং নামরপাস্তরে 
সঙ্কোচয়িতুং সতি সম্তবে যুজ্যতে। ন চ নির্বাহকত্বং নিরস্কুশমবগতম্। ব্রন্ধ 
লিঙ্কং কথঞ্চিৎ ক্লেশেন পরতন্ত্রে নেতুমুচিতম। অনেন জীবেনাত্মনাইনু- 

প্রবিশ্ত নামৰূপে ব্যাকরবাণীতি চ তত্র ত্বমতিষ্পষ্টং ব্রহ্মলিঙ্গমত্র গ্রতী- 
য়তে। ব্রন্ষরূপতয়! চ জীবন্য ব্যাঁকর্তৃত্ে ত্রহ্মণ এব ব্যাকর্তৃত্বমুক্তমূ। এব 

নির্বহিতুরেবাস্তরাঙ্গতৌগপত্তেরস্টে নির্বহিতাইন্ত চ্চান্তরালমিত্যর্থভেদক্ 

লিঙ্গ নাই, । স্তরাং পৌনরুক্তাশস্কাও নাই। এতজ্রপ পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধ 

বলা যায়, এখানেও আকাশ পরত্রহ্গ। হেতু এই যে, স্থানে অর্থান্তরের 

ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে। শ্রতি “নাম ও রূপ যাার অস্তরে; যা 

হইতে ভিন্ন, তাহ। ব্রহ্ম” এইরূপে প্রোক্ত আকাশকে নামকপাতিরিক্ত 

বলিয়াছেন । [ন চ...শ্রবণাৎ | ত্রহ্মই নামরপভিপ, অন্য. কেহ নামরপ 

ভিন্ন নহে। যে-কিছু বিকার, সমন্তই নামের ও রূপেরু দ্বারা ব্যন্ড, 

্ম ভিন্ন অন্য কেহ গ্রোক্তবিধ নামরপনির্বাহক নহে। শ্রতিতেও 

.দকীবাস্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া! নামন্প বিষ্পষ্ট করিব?” এতদ্রপ ক্র 

্রহ্মেরই নামরূপকর্ণৃত কথিত আছে। [ নমু,' প্রপঞ্চ ] অপি পার. 
| 
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দৃত্বমস্তি। বাঢ়মন্তি অভেদত্বত্র বিবক্ষিতঃ। নামরপ- নির্বহণাভিধানাদেব চ অফুত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্মমভিহিতং ভবতি। 
তৎ ব্রন্ধ তদমৃতং স আত্মেতি চ ব্রহ্গবাঁদস্য লিঙ্গানি। 
আকাশস্তল্িঙ্গাদিত্যস্যায়ং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ | 

 স্থযুপ্ত্যতক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥ ৪ 
ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ততে | রৃহদারণ্যকে মষ্টে গ্রপাঠকে, কতম আত্মেতি যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু হদ্য্তর্জেতিঃ 

পপ ১ শা পাস পিপস্শিিশশশিশীশীল শট শি 

নাপি নযুক্তা। তথাচ তে নামৰপে যদকাঁণমন্তরেত্যয়মর্থান্তর ৰাপদেশ 
উপপন্নো ভবত্যাকাশস্য। তশ্মাদর্থান্তরব্যপদেশাত্থা। তদ্বক্ম তদমৃত- 
মিতি ব্যপদেশাৎ ব্রদ্ষৈৰাকাশমিতি দিদ্ধমূ। 

আদিমধ্যাবসানেষু সংসারি প্রতিপাদনাঁৎ। 
তৎপরে গ্রন্থসন্দর্ভে সর্বং তত্রৈব যোজ্যতে ॥ 

সংসাধ্যেব তাঁবদাত্বাইহস্কারাম্পদং প্রাণাদিপরীতঃ সর্ধজনপিদ্ধঃ। তমেব 
পশলা পাশ শশী শীল শশী 

দীবেরও নামরূপনির্বাহকত্ব আছে এবং তাহা! প্রত্যক্ষ অর্থাৎ আৌত। এ 
বিশ্বয়ে আমরা বলি, তাহা সত্য কিন্তু অভেদ বিবক্ষা অর্থাৎ ত্রদ্মই 
জীব, এই ভাব লক্ষ্য করিয়! কথিত। আকাশ নামরূপের নির্বাহক, এই 
কথায় স্ৃষ্টিকর্তৃত্ব বল! হইয়াছে এবং স্ব্রিকর্তৃত্ই আকাশের বর্গত্ব অন্থমান 
করায়। “তাহাই ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা,” এ কথাও ব্রহ্গবাদের (আকাশের 
রঙ্মত্বের ) অনুমাপক। ইহ] “আকাণস্তলিঙ্গাৎ” স্থত্রের প্রপঞ্চ অর্থাং 
বিস্তার মাত্র। 

আরণ্যক উপনিষদের ষষ্টগ্রপাঠকে (পরিচ্ছেদে ) রাজর্ষি জনকের " 
আত্মবিষয়ক প্রশ্ন আছে। জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যে-কিছু অহং- 
জানগম্য, সে সকলের মধ্যে আত্মা কি?” যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার প্রত্যুত্তর 

* হযুপুণাৎকরান্তযোর্েদেনোজত্বাৎ । জীবদ্য সহপ্তাদিরস্তি পরদেববদা তু তন্াস্তি 
অতএব জীবাস্তিন্ঃ পরমেশ্বর ইতি তথ্বাকাং পরমেশরঘবরূপনিরূপণপরমিতি যোজন] ।-.. আবণাক অতিতে থে গ্রনক-যাজ্ঞবন্ধ্ের প্রশ্ন প্রতিবচন আছে, মে সমস্তই আযাব অসংসারি- 
দবপ প্র।তপ।দক। 

৭১ 

সী সপ | পা শিট পাশ ১০৩ পিপিপি পালাল 
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পৃরুষ ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ | তৎ কিং 
ংসারিম্বরূপমাত্রাস্বাখ্যানপরং বাক্যমুতাঁসংসারিস্বরূপপ্রতি- 

পাঁদনপরমিতি বিষয়ঃ | কিং তাবৎ প্রাণ্তমূ। সংসারিস্বরূপ- 
মাত্রবিষয়মেবেতি। কুৃতঃ। উপক্রমোপসংহারাভ্যাঘ্। 
উপক্রমে, যোহয়ং বিজ্ঞানময়? প্রাণেদ্বিতি শারীরলিঙ্গীৎ। 
উপসংহারে চ, স বা এষ মহানজ আত্ম যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 
প্রাণেঘিতি তদপরিত্যাগান্মধ্যেইপি বুদ্ধ্যান্তাদ্যবস্থোপন্যা- 
সেন তস্যৈব প্রপঞ্চনাৎ। ইত্যেবং প্রাণ্ডে ভ্রমঃ পরমেশ্বরো- 
পদেশপরমেবেদং বাক্যংন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরমূ। কম্মাৎ। 
শপ স্পা 

চ যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ গ্রাণেতত্যাদিশ্রতিসন্দর্ভ আদিমধ্যাবসানেঘা মৃশতীতি 

তদম্বাদপরো! ভবিতুমর্থতি। এব সংসার্ধ্যাত্মৈৰ কঞ্চিদপেক্জ্য মহান্ 
সংসারস্য চানাদিত্বেনানাদিত্বাদত উচ্যতে ন তু তদতিরিক্তঃ কশ্চিদত্র নিত্য- 
শুদধবুদ্ধমুক্তত্বভাবঃ প্রতিপাদ্যঃ। যত্তু স্বযুপ্তু.ৎক্রান্ত্যোঃ প্রাজেনাত্মন। 

পরিঘক্ত ইতি ভেদং মন্যসে, নাসৌ ভেদঃ, কিন্তু-য়মাত্শব্দঃ দ্বভাববচন?। 
তেন স্বযুপ্তা,তক্রাস্তযবস্থায়াং বিশেধবিষয়াভাবাৎ দম্পিগিতগ্রজ্ঞেন প্রাজে- 

নাঝ্সন! ম্বভাবেন পরিঘক্তো ন কিঞ্চিদ্বেদেত্যভেদধেইপি ভেদ্বছুপচারেণ 

যোৌজনীপ্নম্। যথাহুঃ প্রাজ্ঞঃ সম্পিগিতপ্রজ্ঞ ইতি । পত্যাদয়শ্চ শব্দাঃ 

৮.০ ৯০ পপি সপ ৭ সপ ০০ 

 “ইন্দিয়গণের মধ্যে বিনি বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিতন্ময়) অথচ ইন্জ্রিয়ের ও বুদ্ধির 

অতিরিক্ষ, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃম্বরূপ (নর্ক 

প্রক'শক ),” এইক্প এইরূপ অনেক কথ বলিয়াছিলেন। দে সকল প্রশ্ন 

প্রতিবচন জীবাত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক, এরপ প্রশ্ন হইতে পারে। 

বিচার করিতে গেলে উপক্তম ও উপসংহার দৃষ্টে প্রথমতঃ জীবাত্মবিষয়ক 
বলিয়াই প্রতীত হয়। [ উপক্রমে...ব্যপদেশাৎ ] উপক্রম অর্থাৎ প্রারস্ে 

“বিজ্ঞানময়” কথা আছে, তাহা শারীরের বোধক। ,উপসংহারেও (সমা- 

প্তিতেও) “সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা-ধিনি এই বিজ্ঞানময়।' 

এইরূপ কথা আছে। এ কথ পূর্বোক্ত তথ্যের বিস্তার মাত্র। এত 

পূর্বপক্ষ প্রা্ির পর এইরূপ বল! যায় যে, এঁ বাক্যে কেবল জীবের 
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যুপ্তারৎক্রান্তৌ। চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশরস্য ব্যপ- 
দেশাৎ। স্থযুণ্ডে। তাঁবগঃঅয়ং পুরুষ! গ্রাজ্েনাত্বনা সম্পরি- 
ঘবক্তো ন বাহ্ং কিঞ্চন ধেদ নান্তরমিতি শারীরা্েদেন পর- 
মেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাৎ তস্য বেদি- 
তৃত্বাৎ বাশ্থাভ্যন্তরবেদনপ্রনঙ্গে তি তত্প্রতিষেধসম্তবাৎ 
প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্ববজ্বত্বলক্ষণয় প্রজ্ঞয়। নিত্যমবিযোগাৎ। 
তথা, উৎক্রান্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্েনাত্বনাস্বাবূঢ 
উৎ্মর্জন্ যাতীতি জীবান্তেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। 
তত্রাপি শারীরো। জীবঃ স্যাং শরীরশ্বামিত্বাৎ। প্রাজ্জস্ত 

নীয়াঃ। তন্মাৎ সংসার্ষ্যেবানৃদ্যতে ন তু পরধাত্মা গ্রতিপাদ্যত ইতি 
প্রাপ্ধম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।--দ্ষুপ্তা,ক্রান্ত্যোর্ডেদেন” ব্যপদেশাদিত্য- 
নুবর্ততে। অয়মভিদদ্ধি;ঃ --কিং সংসারিণোহন্যঃ পরমাত্ম। নাস্তি, তম্মাৎ 
ংসার্য্যাত্বপরং যোখ্য়ং নিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেঘিতি বাক্যম, আহোপ্ষিদিহ 
ধসারিব্যতিরেকেণ পরমাত্মনোইসঙ্কীর্তনাৎ সংসারিণশ্চাদিমধ্যাবসানেঘব- 

মর্শাৎ সংসার্ধ্যাত্বপরং, ন তাবৎ সংসার্ধ্যতিরিক্তপ্য তদ্যাভাবঃ। তংপ্রতি- 
পাদকা হি শর্তশ আগম। ঈপ্ষতেন্নাশব্দং গতিসামান্যাদিতযাদিভিঃ স্প্র- 
মনর্তৈরপপাদ্দিতাঃ। ন চাত্রাপি সংসাধধ্যতিরিক্তপরমাত্মসঙ্কীর্তনাভাবঃ, 

অন্ুবাঁদ এমত নহে, পরযেশ্বরের উপদেশ, হুইয়াছে। কারণ এই যে, জীব 

ুযুণ্তিবিযয়ে ও উৎক্রান্তিবিষয়ে (উৎক্তান্তি-মরণ) পরমেশ্বর হইতে 
ভিন্ন, ইহা স্থানেই উপদ্িষ্ট আছে। [স্থযুপ্তো'-'গম্যতে ] শ্রুতি শযুপ্তি 
বরণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মায় পরিঘক্ত (একত্ব প্রাপ্ত) 

হওয়ায় বাহিরের ও অন্তরের বস্ত জানিতে পারে না।” এবাঁক্যে পরমে- 
শবরুকে জীব হইতে ভিন্ন বল। হইয়াছে। প্রদর্শিত বাক্যের পুরুষ-শবদ 

স্রীববাচী। জীবই জ্ঞাত!) তাহারই বাহাত্যন্তর জ্ঞান আছে, এবং সেই . 

জানেই বিষেধ সম্ভব । আবার গ্রাজশব্দ পরমেশ্বরের বোধক। মর্বজতা- 

রূপ প্রজ্ঞা পরমেশ্বরেই নিত্য অবস্থিত, জীবে তাহ নাই। (জীবে আগন্তক 

বা কাদাচিৎক)। অপিচ, উৎক্রান্তিকালেও জীব প্রা আত্মায় (পরমা 

য়) অনুগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে। এই উৎক্রান্তিবাক/ও পর- 
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স এব পরমেশ্বরঃ। ত্মাৎ স্বযুণ্ত্তক্রান্ত্যোর্ডেদেন 
ব্যপদেশ।াৎ পরমেশ্বর এবাহত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। 
যছ্ুক্তমাদ্যন্তমধ্যেু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি। 

অত্র ভ্রমঃ। উপক্রমে তাবৎ, যোহয়ৎ বিজ্ঞানময়ঃ গ্রাণেঘিতি 

ন সংসারিত্বরূপং বিবক্ষিতম্ | কিং তর্হি। অনুদ্য সংসারি- 
স্বরূপং পরেণ ব্রহ্ষণাইস্যৈকতাঁং বিবক্ষতি | যতো ধ্যাঁয়তীব 
লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যরগ্রন্থপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ীনিরাকরণ- 
পরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেহপি যথোশক্রমমেবোপ- 

সংহরতি ।-_স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 

প্রাণেত্বিতি । যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু সংসারী লক্ষ্যতে 

ুযুপ্ত্যৎক্রান্ত্যোপ্তৎসন্থীর্তনাৎ। নচ প্রীজন্ত পরমাত্মনো জীবাস্েদেন 

সন্কীর্তনং সতি সম্ভবে রাঁহোঃ শির ইতিবদৌপচারিকং যুক্তম। নচ প্রান্ত 
শব্ধঃ প্রজ্ঞা গ্রকর্ষশালিনি নিরঢবৃত্তিঃ কথঞ্চিদজ্রবিষয়ো ব্যাথ্যাতুমুচিতঃ। ন 

চ প্রক্ঞাপ্র কর্ষোইসঙ্গচদ্বৃত্তির্রিদিতদমস্তবেদিতব্যাৎ সর্ববিদোহত্তত্র সন্ত 

বতি। ন চেখস্ভূতো জীবাত্মা। তক্মাৎ সুযুপ্ত্য,ৎক্রান্ত্যোর্ডেদেন জীবাৎ 
পপি সপ পপ 

মেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে। উৎক্রান্তিবাক্যের শারীর-শব্দ জীব- 
বাচী এবং প্রাজ্ঞশব্ও পরমেশ্বরের বোধক। অতএব, ন্মযুপ্তি ও উৎক্রান্তি 

(মরণ) এই ছুই বিষয়ে এ ছুই বাক্যে জীব হইতে পরমেশ্বরের ভিন্নতা 

প্রতিপাদিত হওয়ার পরমেশ্বরই বিচার্ধ্যবাক্যের বিবঙ্ষিত, ইহা 

প্রতীত হয়। [যছুক্ত...ব্রমঃ] বলিয়াছিলে, বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও 

অন্তে জীবহ্চক কথ। থাকায় প্রোক্ত বাক্য জীবপ্রতিপাদ্ক, এ বিষয়ে 

কিছু বলিব। [ উপক্রমে...লক্ষ্যতে ) প্রথমে যে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ 

হইয়াছে, জীবের স্বরূপ সে-উল্লেখের বিবক্ষিত নহে। সর্বাবিদিত জৈব রগ 

অনুবাদ পূর্বক ত্রদ্মের সহিত তাহার অভেদ বলাই বিজ্ঞানময় বাকের 

উদ্দেন্ত। কারণ এই যে, তৎপরবর্ভী যাবস্ত বাক্য--দমস্তই ধর্মানিযেধক 

অর্থাৎ ভীবের ধ্যানাদি যে-কিছু ধর্ম ঈমত্তই অবান্তর। [ তথা-'ইত্যর্থঃ। 
উপসংহার বাক্যও আন্ত বাক্যের অনুরবূপ। অর্থাৎ যেবিজ্ঞানময় 2 
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ম বা এষ .মহীনজ আত্মা পরমেশ্বর এবাম্মাভিঃ গ্রতিপাদ্দিত 
ইত্যর্থঃ। যন্ত্র মধ্যে বুদধাস্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপ- 
বিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ গ্রতীচীমপি 
দিশং প্রতিষ্ঠেত। যতো! ন বুদ্ধযস্তাদ্যবস্থোপন্যাসেনাবস্থাবত্বং 
ংসারিত্বং বাবিবক্ষিতমৃ। কিং তর্হি। অবস্থারহিতত্বমসংসাঁরি- 

ত্ব্চ বিবক্ষতি। কখমেতদবগম্যতে। যদত উর্ধং বিমোক্ষায়ৈব 
ব্রহীতি পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চানম্বাগতস্তেন ভবতি, অসঙ্গো 
হুয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি। অনন্বাগ্তং পুণ্যে- 
নানম্বাগতং পাঁপেন তীর্ণো হি তদা সর্ধবান্ শোবান্ হৃদয়স্য 

সক 

গ্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনে! ব্যপদেশাৎ যোইয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যান্দিন৷ জীবায়্ানং 
লোকসিদ্ধমনূদ্য তস্য পরমাত্মভাবোইনধিগতঃ গ্রতিপাদ্যতে। নচ জীবা. 
আ্বনুবাদমাত্রপরাণ্যেতানি বচাংসি। অনধিগতার্থাববোধপরং হি শাব্দং 
প্রমাণং ন ত্বন্বাদমাত্রনিষ্ঠং ভবিতুমর্থতি। অতএব চ সংসারিণঃ পরমাত্ম- 
ভাববিধানায়াদিমধ্যাবসানেঘন্থুবাদ্যতয়াইবমর্শ উপপদ্যতে । এবঞ মহত্ব 
জত্ব্চ সর্বগতস্য নিতাস্যাত্মনঃ সন্তবান্নাপেক্ষিকং কল্পয়িষাতে। যণ্ত মধ্যে 
বুদধান্তাদ্যবস্থোপন্তাসাদিতি নানেনাবস্থাবত্বং বিবক্ষ্যতে, অপি ত্বস্থানা- 
মুপজনাপায়ধর্মকত্বেন তদতিরিক্তমবস্থারহিতং পরমাত্মানং বিবক্ষতি, উপ- 
িতনবাক্যসন্দর্ভালোচনাদিতি | 

ুদ্ধিগম্য-স্সেই বিজ্ঞানময়ই মহান, জন্মমরণবর্জিত, পরমাত্বা ও পরমে- 
শ্বর। [ যস্ত--'বন্তি ] মধ্যের অবস্থা বর্ণন দেখিয়! জীববোধক মনে করিয়।- 

ছিলে, তাহ। পূর্বদিকে প্ররণ করিলে পশ্চিমদিকে যাইবে। অর্থাৎ তাহ! 
কোনও প্রকারে জীবচিন্ধ হছইবেক না। কারণ এই যে, সে বর্ণনা অবস্থা- 
বান্ জীব বুঝাইবার জন্ত নছে। জীবের অবস্থারাহিত্য ও অনংসারিত্ব 
বুঝানই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য বা বিবক্ষিত। [ কথ...গন্তব্যম] যদি বল, 
কিমে জানিলে? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি পদে পদে প্রশ্ন করিয়াছেন, 
“যাহা অতঃপর, যাহ! মুক্তির কারণ, তাহাই বল।” পদে পদে প্রত্যুত্তরও 
দিয়াছেন, “এই পুরুষ অপক্গশ্বভাব, পুণ্য-পাপের অধীন নহে, পুণ্য 



৫৬৪ বেদান্তদর্শনম্। , [ ১, গপা, 

ভবতীতি চ। তম্মাদসংসারিম্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্য- 
মিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥ ্র + 

পত্যাদিশবেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥% 
ইতম্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্াক্যমিত্যব- 

গন্তব্যমূ। যদম্মিন বাক্যে পত্যাদিশব্দা অসংসারিত্বরূপ- 
প্রতিপাদনাঃ সংসারিত্বরূপপ্রতিষেধনাশ্চ ভবস্তি। সম 
সর্বস্য বশী সর্বন্তেশানঃ সর্বস্যাধিপতিরিত্যেবঞ্জাতীয়ক। 
অসংসারিষ্বভাবপ্রতিপাঁদনপরাঁ;ঃ। স ন সাঁধুনা কর্ণ! 
ভুয়ান্নো এবাহসাঁধুনা কনীয়ানিত্যেবঞ্জীতীয়কাঃ সংসারি- 

“সর্বস্য বশী” বশঃ সামর্থ্যং সর্বস্য জগতঃ প্রভবত্যয়ম্, ব্যহাবস্থানসমর্থ 
ইতি। অত এব সর্ধস্যেশানঃ সামর্থেন হায়মুক্তেন সর্বস্যেষ্টে তদিচ্ছান্ু- 
বিধানাজ্জগতঃ। অত এব সর্বশ্যাধিপতিঃ সর্ধস্ত নিয়স্তাইস্তর্যামীতি যাবৎ। 
কিঞ্চ স এবসভুতো হদ্যন্তজ্জ্যোতিঃ পুরুষো৷ বিজ্ঞানময়ো ন সাধুনা কর্মণ! 
তুয়ান্গুৎকৃষ্টো ভবতীত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োইসংসারিণং পরমাত্মানমেব গ্রাতি- 

পাঁপ উত্তীর্ণ হওয়ায় ইনি সমুদয় শোক হইতে মুক্ত | এই সকল 
উল্লেধ দেখিয়] জ্ঞাত হও, নিদর্শিত বাক্য অসংসারী পরমাত্মার প্রতি 
পাদক। 

অন্ত কারণ এই ষে, প্রস্থানে পতি, অধিপতি ও ঈশান গ্রভৃতি শব্দ 

আছে অর্থাৎ প্রতিপাদ্য আত্মার তর সকল বিশেষণ আছে এবং সংসারি 

রূপেরও নিষেধ আছে। যথা--“তিনিই সকলের বুশকর্তাঃ সকলের ঈশান 
অর্থাৎ নিয়স্তা এবং সমুদয়ের অধিপতি” এ সকল বিশেষণ অসংসারী 

আত্মার বোধক। “তিনি সতকর্শে বড় হন নাঃ অসৎকর্শেও হীন হন না” 

এরূপ বাক্যও আছে। এ সকল কথ! জীব-স্বভাবের'নিষেধক? অত এব, 

* পতিপ্রভৃতিবিশেষণেভ্য ইতি যার্বং। ইশানোৌনিয়মনশক্ষিমান্। শক কার্ধামা ধ 

পতামিতি ভেদঃ।--এ বাকোর গুতিপাদ্য অংশে পতি গ্রভৃতি বিশেষণ থাঞাভও প্রো 

বাকোর প্রতিগাদ] ঈশ্বর, জীব নহে । জীব কাহার নিরতিশগিত অধিপন্চি দহে। 



৪2সু) ] ভামতী”"টরকান্ধিত শাঙ্গরভাব্য-সৃহিতম্ | ৫৬৫ 
স্বতাবপ্রতিষেধনপরাস্তম্মীদসংসারী পরমেশ্বর ইহৌক্ত ইতি গম্যতে ॥ ৪৩॥ 

ইতি ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষো শন্ধরভগবৎপৃজ্যপাদরূতৌ প্রথমস্তাধ্যায়স্ তৃতীয়ঃ পাদ: । 

গাদয়স্তি। তম্মাজ্জীবাত্মানং মানাত্তরসিদ্ধমনুদ্য তন্ত ব্রদভাবগ্রতিপাদন- পরে! যোঙয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদির্ববাক্যসন্দর্ড ইতি সিদ্ধমূ। 
ইতি প্রীমদ্বাচম্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভাঁমত্যাং 

প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়? পাঁদঃ। 
উক্ত বাক্যে যে পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত শব্সমূহের (বিশেষণের ) দ্বার] জানা যাঁয়। 



চতুর্থ পাদঃ। 

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেস্ন, শরীররূপক- 
বিন্যস্তগৃহীতে্দর্শয়তি চ ॥ ১॥| * 

্রক্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্ধণে। লক্ষণমুক্তং জম্মাদ্যস্য 
ঘত ইতি । তল্লক্ষণং গ্রধানস্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব- 

পেস্পািশেপী শি পাকি ০ ৯০ পপি পলাশ শশী শি পপি পাপপপাপ্পিপীশি শা শিশীা 
টি 

স্তাদেতৎ। ব্রক্মজিজাসাং প্রতিজায় ব্রন্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্ত যত 
ইতি। তচ্েদং লক্ষণং ন প্রধানাঁদৌ গতং ধেন ব্যভিচারাদলক্ষণং স্যাঁৎ কিন্ত 

ব্রহ্গণ্যেবেতীক্ষতের্নাশব্বমিতি গ্রতিপাদিতম্ | গতিসামান্তর্থ বেদান্ত- 
বাক্যানাং ব্রহ্ষকারণবাঁদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি 

প্রপঞ্চিতমধস্তনেন সুত্রসনর্ভেণ। তৎ কিমবশিষযতে যদর্থমুত্তরঃ সন্দ্ঙ 

আরতাতে । ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাদীনাং গ্রধানে সমন্বয়েইগি 

ব্ভিচারঃ। ন হোতে প্রধানকারণত্বং জগত আহঃ অপি তু প্রধানসন্তাব- 

মাত্রম। ন চ তৎসভীবমাত্রেণ জগ্াদ্যদ্য ধত ইতি ব্রঙ্ধলক্ষণস্য কি্িদ্ধীয়তে। 

তশ্মাদনর্থক উত্তরঃ মনর্ভ ইত্যত আহ।-ত্রঙ্গজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায়” 

বরহ্মবিচার-প্রতিজার পরেই ব্রদ্মের লক্ষণ বলা হুইয়াছে। মে লস 

প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত সমান, এ আশঙ্কা “ঈক্ষতের্নাইশবম্” স্ত্রে 
পপর সপ আস্ম্পপ সপীপিীপশ স্পা 

* আন্ুমানিকং অনুম।ননিকূপিতং অপি প্রধানং একেষাং শাখিনাং কঠশ।খিনামিতি 

যাঁবৎ শব্দবছুপলত্যত ইতি শেষঃ | চে যদি শঙ্ক্যতে তন্ম। শক্কিষ্টেত্যর্থ; ৃ হেতুমাহ শরী- 

রেতি। তত্র তৎ শবীররপকবিনান্ততয়া গৃহাতে ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ভ্িগুপাদিতেন। 

সাংথাপ্রসিদ্ধং প্রধানং তত্র নোক্তং ততশ্চ তন্যাবৈদিকৃত্ধমেব স্থিতমিতি ভাবঃ। দরশবতি 

রূপকং সারদৃশ্যং এব দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যোজ্যম।_প্রধান অনুমানগম্য সপ্তয; কিন্ত কোণ 

কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যা। তদনুসারে তাহ। শান্দ অর্থাৎ বৈদিক, এপ 

বলিতে পায় না। কারণ এই যে, সেখানে তাহ! শরীরসন্বন্ীয় রাপক বর্ণনার নিমিত 

কথিত হইয়াছে বলিয়। প্রতীত হয়, সৃতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে। শ্রতিও রূগক 

ব। দাদৃপা স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন ্ 



১ছ, ] "ভামতী”-টাকান্বিত-শাঙ্ষর়ভাষ্য-মহিতম্। ৫৬৭ 

ত্বেন নিরাক্ৃতমীক্ষতের্নাশব্দমিতি। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্ত- 
বাক্যানাং ত্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকাঁরণবাদং 
গ্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রস্থেন। ইদস্দানীমবশি্ট- 
মাঁশঙ্ক্যতে | যছুক্তং প্রধানন্যাশব্দত্বং তদমিদ্ধমূ। কান্তচি- 
চছাখাস্থ প্রধানকা'রণসমর্পণাভাসানাং শব্দানাং আয়মাণত্বাৎ। 
অতঃ প্রধানস্য কাঁরণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহন্তি: পরমর্ষিভিঃ 
কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে । তদ্ববাঁবৎ 
তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্বজ্ঞং ব্রহ্ম 
জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ। অতস্তেযা- 
মন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ ঘন্দর্তঃ প্রবর্ততে । আনুমানিক- 

ইতি। ন প্রধানসত্ত(বমাত্রং প্রতিপাদয়ন্তি মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাঁদয়ঃ 
কিন্ত জগৎকারণং প্রধানমিতি মহতঃ পরমিত্যত্র হি পরশবোৌহবিগ্রককষ্ট- 

ূ্বকালত্মাহ। তথা চ কারণত্বম্। অজামেকামিত্যাদীনান্ত কারণত্বাভি- 
ধানমতিক্ফ,টম্। এবঞচ লক্ষণব্যভিচারাৎ তদব্যভিচারায় যুক্ত উত্তর 
০ মিন নি ৬ শি শি পাশ শা শিাশীশিতিাসপ 

নিরাকৃত হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইহাও বল! হ্ই- 

যাছে। ব্রহ্ধই জগৎকারণ) গ্রধান নহে। তাহাঁও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। 

আর কি অবশিষ্ট আছে? কি আশঙ্কা আছে? যাহার জন্ত এই চতুর্থপাদের 

আরস্ত1 বলিতেছি! আশঙ্কা এই যে, পূর্বে যে প্রধানের (প্রক্কতির ) 

অণকহ্ (বৈদিক শের অবিষয়) নিকপণ করা হইয়াছে, তাহা। অসিদ্ধ। 

কেন-না, 2কান কোন শাখায় প্রধানবৌধক শবের শ্রবণ আছে। স্্তরাং 

প্রধান অশাব্দ নভে) শান্ধ। অর্থাৎ বেদদিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগ্ণ 

(সেই বেদসিদ্ধ প্রধানকেই বলিখাছেন। তাহা তাহাদের স্বোৎপ্রেক্ষিত 

মহে। অত্রব, যাবৎ নাসে মকল শর্ষের অগ্ঠপ্দার্থবোধকত। প্রদর্শন 

কর! যায় তাবৎ সর্ধন্ত ত্রন্ধের জগতকারণত্া সিদ্ধ হয় না ব। স্থির হয় না। 

কাযেই সেসকণ শব্দের অন্তার্থতী বা ভিন্না্থত। দেখান আবগ্তক এবং | 

আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদ্দের আরম্ত। 

[ খাঙ্...নৈতদেবদ্] প্রধান অনুমান গম্য হইলেও কোন কোন শাখায় 

৭২ 



৫৬৮ বেদাহুদর্শনমূ। ' [উপ ৪পা, 

মপি অনুমাঁননিরূপিতমপি প্রধানমেকোঁং শাখিনাং শক- 
বছুপলভ্যতে | কাঁঠকে হি পঠ্যতৈ, মহতঃ পরমব্যক্তমব্য- 
ক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি। তত্র বএব যন্নামানে। যতজ্রুম- 
কাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্বৃতিপ্রসিদ্ধান্ত এবেহ্ গ্রত্যভিজ্ঞা- 
যস্তে। তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন 
ব্ক্তমব্যক্তমিতি বুযুৎ্প্ভিসস্তবাৎ স্মৃতি প্রসিদ্ধং প্রধানমডি- 
ধীয়তে । অতস্তস্য শব্দবন্তাদশব্ত্বমনুপপন্নমূ। তদের চ 
জগতঃ কাঁরণং, শ্রুতিম্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ, 

সন্দর্ভারস্ত ইতি। পূর্বপক্ষয়তি ।--“তত্র য এব” ইতি । সাংখা প্রবাদরূটি- 
মাহ।--“তত্রাব্যক্তমিতি । সাংখাশ্বতি প্রদিদ্ধের্ন কেবলং রটিরবয়ব- 
গ্রসিদ্ধ্যাপ্যয়মেবার্োইবগম্য্ ইত্যাং। “ন ব্যক্ত”মিতি। শাস্তঘোর- 
মূঢখব্দাদিহীনত্বাচ্চেতি। শ্রুতিরুক্তা। স্মৃতিন্চ সাংখ্যীর়া য়ন, -- 

'ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্থরাচ্ছক্তিতঃ প্রবুস্তেশ্চ | 
কারণকার্যযব্ভাগাদবিভ'গাদৈখরপ্যস্য | 

কারণমস্ত্যব্যক্তম্.- 
ইত্তি। ন চ মহঙ্গঃ পরমব্যক্রমিশি প্রকরণপরিশেষাভ্যামব্যক্পদং 

শরীরগোচরম্ । শরীরসা শান্তধোরমূঢ়বপশব্দাদ্যাত্মকত্েনা ব্যস্ত তবান্থপ- 
সে ২ ২ শিপ পি শালি শপ শি তি আপিল পিসী শাল 

শাকের গ্কায় (বেদসিদ্ধের ন্যায়) প্রতীত ভ্য়। কঠঞ্রতিতে পঠিত হহয়াছে, 
মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরম পুরুষ (পরমাত্মা )। সাংখ্যস্বৃতিতে 

যে-পদার্থ ধে-নামে ও যে ক্রমে (মহত অবাক্ত ও পুরুষ) অভিহিত হইয়।ছে, 
কঠশ্রতিতে ঠিক সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্ষমে কথিত হইয়াছে বলিব 

রান হয়। অব্যক্ত-শব্দ সাংখ্যের পরিচিত এবং তাহ শব্বাদিবর্জিত 

বলিয়া ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত, এরূপ ঝ্যুৎপত্তিও সম্ভব হয়। সাংখোর 

তাদৃশ অব্যক্তই নিদর্শিত শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। শ্রতুাক্ত অবান্ত ও দাংখোর 

অব্যক্ত যদি একই হয়, অভিন্ন হুয়, তাহা হইলে আর তাহার অবৈরদিক্ 
থাকিল ন।। পুর্বে যে অশব্ অর্থাৎ অট্বদিক বলা! হইয়াছে, তাহ! বিঘটিত 
হইরা গেল। শ্রুতি, স্থৃতি, ম্যায় অর্থাৎ যুক্তি, সর্ধত্রই তাহা জ্রগৎকারণ 

বঙ্গিয়া খ্যাত আছে।-এরূপ আপত্তি হইলে আমরা বশিধ, তাহা 



ঠা) "ভামতী”টীক।ছ্বিত-াস্কর ভাব্য-সহিউম্। ৬৬৪ 

নেতদেবম্। ন হ্যত্র ষাদৃশং স্মৃতিগ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্র কারণং 
ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যতিজ্ঞায়তে | শব্দমাত্রং হাত্রা- 
ব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । মচ শবে ন ব্যক্তমব্যক্ত- 
মিতি যৌগিকত্বাদন্ন্মিন্নপি সুক্ষো ছর্লক্ষ্যে চ প্রধুজযতে। 
নচায়ং কম্মিংশ্চিদ্রঢঃ। বা তু প্রধানবাদিনাং রূট়িঃ, স| 
তেষামেব পারিভাষিকী দতী ন বেদার্থশিরূপণে কারণ- 
ভাবং প্রতিপদ্যতে | নচও্র কমমাত্রনামান্ৎ সমানার্থ প্রতি- 

পর্তেঃ। তন্মাৎ ্রধানমেবাব্যকমুচা ইতি রর উচাতে। “নৈতদেবম ।” 1 

নহোতৎ কাঠকং বাকামতি। লৌকিকা 1হ প্রদিদ্ধিঃ রূটির্কেদার্থনিপয়ে 
নিমিত্তং তছুপায়ত্বাৎ। যথাহঃ, য এব নো শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত 
এব চৈষামর্থা ইতি । ন তু পরীক্ষকাণাং পারিভাষিকী পৌরুষেমী হি নান 

(ধ্ধার্থনির্ণয্নিবন্ধনসিদ্ধৌষধাদি গ্রসা্ধবৎ | তন্মাদ্র'ঢতস্তাবন্ন প্রধানং 

প্রতীয়তে যোগন্বন্তত্রাশি তুপাঃ। তদেবমধ্যক্তএ তাবন্থাসিদ্ধায়াং প্রকরণ- 
পরিশেষাত্যাংশরীরগোচরো হয়মব্যক্তশব্দঃ। যথা চাসা তদেগাচরত্বমুপপদ্যতে 
তথাগ্রে দর্শয়িষ্াতে। তেধু শরীরাদিযু মধ্যে বিষয়াংস্তদেগাচরান্ বিদ্ধি। 
যথাংশ্বোহ্ধ্বানমাপদ্ব্য চলত্যেবমিক্রিরহয়াঃ স্বগোচরমালন্ব্যেত্যাত্বা ভোকে- 
ত্যাহশ্নীধিণঃ | কথমিক্রিয়মনোধুক্তং যোগো যথা ভবতি। ইন্ডিয়ার 
শপ পপ সীম সপ পাপ পাপা 

৮ শোাশশ্পেশ্ীপীপীপিশি শীশীশশশ্পিশীীিশি পিটিশ টা শশা শশিপিশীশীপীরপাশীত 

নহে। [ন..-প্রতিপদ্যতে ] কঠঞ্রতি নাংধোর মহৎকে ও অবাক্তাকে বগে 

নাই। সাংখ্য যে স্বতন্ত্র ত্রিণ্তণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই থে 

কঠঙ্রতিতে পঠিত হইয়াছে, এরপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না । কঠঞ্ততে কেবল 

নাত্যোর “অব্যক্ত” শব্টাই পঠিত হইয়াছে বপিয়। প্রতাতিজ্ঞা জন্মে নত্য 

কিন্ত তাহার অর্থের গ্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। অর্থাং যে অব্যক্ত সাংখাস্থৃতিতে 

ত্িগ্তণ অচেতন পদার্থ বিশেষের বোধ) কঠশ্রুতির অব্যক্তও মেই অব্যক্ত, 

এরপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্জান জন্মে না। যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত, এ অর্থ 

ব৷ এরূপ যোগার্থ লইয়] দুর্লক্ষয সুক্মতত্বেও অব)ক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে 

গারে। অব্যক্ত-নামে কোন রূঢ় (সর্ববিদিত ) ) পদার্থ নাই । যাহা। কেধণ- 

মাত্র সাঙ্যের রূটটি, সাত্যের পরিভাষা) তাহা লইগ1 বেদীর্থ নিরূপণ 

ই্য়না। | নট." 'গৃহীতেঃ | ক্রম সমান হইলেই যে অথ মনান হন) তাহ! 



৫৭০ বেদাস্তদর্শনম্। [ ১অ। ৪পণ, 

পত্তির্ভবত্যসতি তন্দ্রপপ্রত্যভিজ্ঞানে। ন হ্শ্বস্থানে গাং 

পশ্যন্নশ্বোহয়মিত্যমুট়োহ্ধ্যবস্তাতি। প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র 

ন পরপরিকল্পিতং গ্রধানং প্রতীয়তে, শরীররূগকবিন্যস্ত- 

গৃহীতেঃ | শরীরং হাত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরি- 
গৃহতে | কুতঞ%চ প্রকরণাঁৎ পরিশেষাচ্চ |. তথা হান- 

স্তরাতীতে! গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককৃপ্তিং 
দর্শয়তি 

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । 

বুদ্ধিং তু সাঁরথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 

ইক্ড্রিয়াণি হয়ানাছুর্ব্বিষয়ীংস্তেযু গোচরান্ । 

আতেন্দিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যানুর্মনীধিণঃ ॥৮ ইতি 
সপ শীশশীশ্টিীশীশ্ীী তপাতিসিীশিশিশী শি শিট তি শিট শে শী গীশশি এত িিশিশীশাতি জপাশাশা ৮ পেশী? ৮ আপা ০ পপ পপপ্জীপ ক পা শশী পা ৬ 

ষনংসন্িকর্ষেণ হি আত্মা গন্ধাদীনাং ভোক্তা | প্রধানস্তাকাজ্াবতো বঠনং 

প্রকরণমিতি গন্তব্যং বিষ্ঠোঃ পরমং গদং প্রধানমিতি তদাকাজ্কীমবতার- 

হয় না। (সাংখ্য মহৎ, তৎপরে অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন, 

ক্রুতিও মহতের স্থানে মহত অব্যক্তের স্থানে অব্যক্ত ও পুরুষের স্থানে পুরুষ 

বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রতির মহৎ ও অব্যক্ত সাংখ্যের মহতের,ও অবান্তর 

সহিত সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই )। কোন্ মূ অশ্ব স্থানে গো 

দেখিয়া গোণকে অশ্ব বলিয়া নিশ্চয় করে? গ্রকরণ-পর্য্যালোচনা করিঙেও 

সাংখ্যকল্পিত প্রধানের গ্রতীতি হইবে না । কারণ এই যে, এ স্থলে শরীর- 

রূপ রূপক বর্ণনার জন্ব সাংখ্যোক্ত প্রধান শব্দের অনুরূপ শব সংস্থাপিত 

হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হয়। ! শরীরং...দর্শয়তি ] সেখানে অব্যক্ত 

শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্ত কল্পনা হইয়াছে। এ অর্থ প্রকরণ ও 

বাক্য উভয়ের দ্বারাই জানা যায়। কঠঞ্রুতি অব্যক্ত-শব্ধ উল্লেখ করিবার 

অব্যবহিত পূর্বে আত্মাকে রথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ বলিয়া 

ছেন। [আত্মানং...ইতি ] যর্থা__“আত্মাকে রী, শরীরকে রখ, বুদ্ধিকে 

সারথি, মন+কে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দম্পর্শাদি বিষয় 

সমূহকে তাহার গোচর (ভ্রমণ স্থান ) বলিয়া জান ৷ )মনাধীগণ বলিয়াছেন 

|» প্পা্পাপশিপিলশ বাতি 

০.৮ শীাশিশীটি পাটা টা শোতে শশা 
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তৈশ্চেক্ড্রিয়াদিভিরসংঘতৈঃ মংসারমধিগচ্ছতি | সংযতৈ- 
স্বধ্বনঃ পারং তদ্িষ্ণো" পরমং পদমাপ্লোতীতি দর্শয়িতবা, 
কিস্তুদধ্বনঃ পারং বিষ্জো; পরমং পদমিত্যস্তামাকাক্ষায়াং 
তেভ্য এবং প্রক্কৃতেভ্য ইন্দড্িয়াদিত্যঃ পরত্বেন পরমাতআ্মাম- 
মধ্বন? পাঁরং তৎ বিষ্টোঃ পরমং পদং দর্শয়তি ।-_ 

“ইক্জিয়েভ্যঃ পরা ছার্থা অর্থেত্যশ্চ পরং.মনঃ| 
মনসস্ত পর! বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর ॥ 
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যপ্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ মা! কাষ্ঠা সা পর! গতিঃ॥”ইতি 

তত্র য এবেক্ডিয়াদয়ঃ পূর্ববস্থাং রথরূপককল্পনায়াম্বাদি- 
ভাঁবেন গ্ররৃতাস্ত এবেহ পরিগৃহ্যন্তে, প্রক্ৃতহানাপ্রকৃত- 
প্রক্রিয়াপরিহীরায় । তত্রেক্দ্িয়মনোবুদ্ধয়ন্তাবৎ পূর্ববাত্রেহ 

ঘতি।_“তৈশ্েক্রিয়াদিভিরং্যতৈ”রিতি। অসংযমাভিধানং ব্যতিরেক- 

মুখেন সংঘমাবদাতীকরণং পরশবঃ শ্রেষ্ঠটবচনঃ। নন্বাস্তপত্বেন যদি ্রেযঠত্বং 
শপপীশাশীতী 

আব্বা, ইন্দ্রিয় ও মন, মীলিত এতভ্রিতয়ের নাম ভোক্তা ।”  তৈ..'গতি- 

রিতি] উই সকল যদ্দি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, তাহা হইলে জীব 

সংসারে নিপতিত হয়। সংযত হইলে পথের পার বিষুর পরম পদ প্রাপ্ত 

হয়। অনপ্তর পথের পার বিষ্ণুর গরম পদ কি? এরূপ আকাজা উখিত 

হওয়ায় পর পর ইন্জরিয়া্দির উল্লেখ করতঃ সকলের পর ও পথের পার 

(ভ্রমিতবা পথের সমাপ্তি) স্থলে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়াছেন | 

যথা-ইক্িয়ের পরে অর্থ (বিষয়), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি। 

বৃদ্ধির পরে মছান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে (মহৎসূল বুদ্ধি বা সমষ্টি 

বৃদ্ধি), অব্যক্ত ( কর্ণবী্জ বা কার্য্যসংস্কার ) অব্যক্তের পরে পরমপুক্রষ 

(কেবল চিৎ)। পুরুষের পরে বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই। পুরুষই 

চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের দীমা-__শেষ*সীমা” [ তত্র-.গল্ম্ ] পূর্বক্লোকে 

রথ-সাদৃশ্ঠ কল্পনার্থ যেগুলি (ইন্জ্িয়াদি) কথিত হুইয়াছিল-_সেইগুলিই 
পরগ্নোকে কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য। ভগ্ঠথা' প্রকৃত পরিত্যাগ 



৫৭২ বেদস্তদর্শনম্। | ১অ, ৪পা, 

চ সমানশব্দা এব | অর্থা যে শব্দাদয়ো বিষয় ইক্দরিয়হয়- 
গোচরত্বেন নির্দিষ্টাস্তেষাং চেক্দ্িয়েভ্যঃ পরত্বমূ। ইন্দ্রিয়াণাং 
চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ | 'বিষয়ে- 
ভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং মনোমুলত্বাদ্বিষয়েব্দ্রিযব্যবহারস্য। মন- 
সম্ত পর! বুদ্ধি বুদ্ধিং হ্যারুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারমূপ- 
সর্পতি। বুদ্ধেরাত্বা মহান্ পরো যঃস আত্মানং রথিনং 
বিদ্ধীতি রথিত্বেনোপক্ষিণ্ডঃ ৷ কৃত আত্মশব্দাৎ। ভোজুশ্চ 

তদেক্্রিয়াণামেব বাহেতে) গন্ধাদিভ্যঃ শ্রেষ্টত্বং স্যাদত্যত আহ |--“অর্থ| 
যে শব্দাদরণ ইতি। নান্তরত্বেন গ্রেষ্টত্বমপি তু প্রধানতয়। তচ্চ বিবক্ষাবীনং 
গ্রহ্ভ্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোহতিগ্রহতয়াহুথানাং প্রাধান্তং শ্রত্যা1! বিবক্ষিতমিতী- 
ক্িয়েত্যোহর্থানাং প্রাধান্তাৎ পরত্বং ভবতি। ভ্রাণঞ্জিহ্বাবাক্চক্ষুঃ-শ্রাত্র- 

 মনোহস্তত্রচে হীকজিয়াণি শ্রত্যাষ্টো গ্রহা উক্তাঃ। গৃহৃস্তি বশীকুর্বান্তি খন্বেতানি 
পুরুবপণুমিতি । ন চৈতানি স্বরূপতো বশীকর্ত,মীশতে যাবদন্যৈ পুরুষপশবে 
গন্ধরসনামরূপশব্বকামকর্মস্পর্শায়োপহরস্তি। অতএব গন্ধাদয়োইষ্টাবতি- 
গ্রহান্তদ্ুপহারেণ গ্রহাণাং গ্রহত্বোপপত্তেঃ ৷ তদিদমুক্তমিজ্রিয়াণাঞ্চ গ্রহত্বং 
বিষয়াপামতি গ্রহত্বমিশতি। “শ্ুতিপ্রসিদ্ধেরি”তি । গ্রহত্থেনেজ্িট্য়ঃ সামো- 

ইপি মনসঃ ম্বগতেন বিশেষেণার্থেভাযঃ পরত্বমাহ ।--“ব্ষিয়েত্যশ্চ মনদঃ 

পরত্বমিতি। কম্মাৎ পুনারধিত্বেনোপক্ষিপ্তো গৃহৃত ইত্যত আহ।-- 

“মাত্মশব্দা”দিতি । তত্প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ | শ্রেষ্ঠত্ব হেতুমাহ।-. 
“ভোক্ত-্চ" ইতি। তদনেন জীবাস্মা স্বামিতয়! মহাহুক্তঃ। অথবা 

পপি সপে পাপ কাপ লা ২ এপি শপ কাশি পিপি 

ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই ছুই দোষ হইবেক। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এ 

তিনটী পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান । অর্থাৎ পূর্বে ষে-অর্থে এ 

সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও নেই অর্থে কথিত হইফ্জাছে। পূর্ব 

শ্লোকোক্ত বিষয় ও অনন্তর শ্লোকোক্ত অর্থ সমান । ইন্দ্রিয় নকল গ্রছ, বিষয় 

সকল অতিগ্রহ, এই শ্রোত উপদেশ অনুসারেই ইন্দ্রির অপেক্ষা, বিষয়ের 

পরত্ব। বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্ রূপে? তাহাও বলিতেছি। 

বিষয়েন্ত্রিয় ববহারের মূল কারণ “মন, সুতরাং মনঃ বিষয়াপেক্ষা পর। 

মনের পরে বুদ্ধি, এ কথার তাৎপর্য এই যে, মন বৃদ্ধ্যারূ় হইয়াই,“বুদ্ধরূগে 

পরিণত হইয়াই, ভৌগ্যদমৃহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে। নুতরাং বুদ্ধ 
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ভোগোপকরণাঁৎ পরহ্বোপপত্তেঃ। মহত্ং চাস্য স্বামিহথা- 
দুপপন্নমূ। অথ বা, 

“মনো মহান্ মতিত্র্ষ! পূর্বদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ। 
প্রজ। সম্বিচ্চিতিশ্চৈব স্ৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে ॥” 

| ইতি স্মৃতে? 
“যো ব্রহ্মাণং বিদধাঁতি পুর্ববং 
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোঁতি ত্মৈ” ইতি চ শ্রতেঃ, 

যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভপ্য বুদ্ধিঃ স| সর্ববাসাং বুদ্ধীনাং 
গরম! প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্েত্যুচ্যতে | সা চ পুর্ববত্র বুদ্ধি- 
গ্রহণেনৈব গৃহীত মতী স্পঞ্টায় হিরুক ইহোপদিশ্ঠতে। 
তদ্যা অপি অন্মদীয়াভ্যোবুদ্ধিভ্যঃ পরস্বোপপন্তেঃ। এত- 

৮ পপি পপি আপীপপপীপাপা পপ 

শ্রতিস্থৃতিত্যাং হৈরণ্যগর্ত বুদ্ধিরাত্মশব্েনোচাত ইত্যত আহ।--“অথ 
বে”তি। “পুরি'তি। ভোগাজাতপা বুদ্ধিরধিকরণমিতি বুদ্ধিঃ পৃঃ। তদেবং 

সর্বাদাং বুদ্ধীনাং প্রথমজহিরণাগর্ভবুদ্ধ্যেকনীড়তয়া হিরণ্যগর্ভবৃদ্ধেন্মহত্বং 
চাপনাদাত্মত্বঞ্চ। অত এব বুদ্ধিমাত্রাৎ পৃথককরণমুপপন্নম্। নন্বেতশ্মিন্ 
পক্ষে হিরণাগর্ভবুদ্ধেরাত্বত্বাপ্ন রথিন আত্মনো ভোক্ত,রত্রোপাদধানমিতি ন 

শস্পপাসপ্পাপ শী পিপাস্পা্পিনলি পাশ 

মূন অপেক্ষা পর। বুদ্ধি অপেক্ষা মহাঁন্ আত্মা পর, বড়, এ কথার অতি- 

প্রায়, মহান্ আত্মাই ভোগের দ্বারশ্ব রূপ; সুতরাং পর অর্থাৎ বড়। ( অথ." 

পপত্তেঃ ] কিংবা যাহার নাম মন, মহান্, মতি, বরহধা, পুর, বুদ্ধ, খ্যাতি, ঈর, 
প্রজ্ঞা সংবিৎ, চিতি, স্বতি এবং বিনি শ্রুতিতে “ধিনি ব্রদ্মার বিধান করিয়া, 

কুটি করিয়া, তাহাকে বেদ প্রদান বা প্রেরণ (বোজ্ঞান আবির্ভাবন ) 

করিয়াছিলেন।” এবম্প্রকারে উক্ত হইয়াছেন, যিনি সর্বপ্রথম ভ্ঞানী ও 
হিরণাগর্ভনামে বিখ্যাত, তিনি বা তাহার বুদ্ধি অন্মাদির বুদ্ধির ও সকল 

বৃদ্ধির গ্রতিঠা বা মূল ভূমি। এই হিরণাগর্ভ বা হিরণ্গর্ভের বুদ্ধিই এখানে 
“মহান্ আত্মা” নামে উক্ত হইয়াছে। যদিও বুদ্ধিশবের উল্লেখে হিরণ্যগর্ভের 
উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পষ্টতার নিমিত্ত পুনরুল্পেখ দৌধাবহ্ নহে এবং 

অস্মাদির বুদ্ধিঅপেক্ষা তদীয়বুদ্ধের পরত্ব (শ্রেষ্ট) সংজেই উপপন্ন হয়। 
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স্িংস্ত পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রখিন 
আত্মনে গ্রহণং দ্র্উব্যম্। পরমার্থতস্ত পরমাত্মবিজ্ঞানা- 
তনোর্ডেদাঁভাবাৎ | তদেবং শরীরমেবৈকং পরিশিষ্যতে। 
তেষু ইতরাপীক্ড্িয়াদীনি প্রক্কৃতাঁন্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয় 
সমনুক্রামন্ পরিশিষামাণেনেহানেনাব্যক্তশাব্দেন পরিশিষ্য- 
মাণং প্ররতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে | শরীরেক্ড্িয়- 
মনৌবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভৌকুঃ শরী- 
রাদীনাৎ রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনি রূপণেন 
প্রত্যগাত্নব্রক্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা। তথা চ,_- 

স্পা শিকসশ 

রথমাজ্রং পরিশিষ্যতেইপি তু রথবানপীত্যত আহ।-_“এতন্সিংস্ত পক্ষ”ইতি। 
যথ। হি সমারোপিতং প্রতিবিশ্বং বিশ্বান্ন বস্তরতে। ভিদ্যতে তথ! ন পরমাত্মনো 
বিজ্ঞানাত্মা বস্তরতে! ভিদ্যত ইতি পরমাস্ষৈব রথবানিঘোপাত্বস্তেন রথমাত্রং 
পরিশিষ্টমিতি। অথ রথাদিরূপককণ্পনায়াঃ শরীরাদিযু কিং প্রয়োজন- 
মিত্যত আহ ।--শরীরেন্দ্রির়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হী”তি | বেদনা। 
স্থথাদান্নভবঃ। প্রত্যর্থমঞ্চতীতি প্রত্যগাক্মেহ জীবো। ইভিমতস্তপ্য ব্হ্ষত্বাব- 
গতিঃ। নচ জীবস্য ত্রহ্গত্বং মানান্তরসিদ্ধং যেনাঁত্র নাগমোইপেক্ষ্যেতে- 
ত্যাহ।--“তথা% চেতি। বাগিতিতু ছান্দসো দ্বিতীয়ালোপঃ| শেষমতি- 
রোহিতার্থম্। পুর্বপক্ষিণোইন্থীশয়বীজনিরাকরণপরং ুত্রম্। 

পাপী পাপা পিপি শা 

[ এতন্ষিংস্ত...ভাবাৎ ] এ পক্ষে ব। এ অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্ম । পরঞ্জ 
জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ নাই, ইহাঁও ভ্রষ্টব্য। [তদেবং-..বিবক্ষিতা । 

পূর্ব গ্লোকের সমস্তই পর শ্লোকে আছে, কেবল শরীর নাই। ইহাতে বোধ 

হয়, নিশ্চিত হয়, শ্রুতি শরীর-শব্ধ ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত-শব্দ উচ্চারণ করতঃ 

প্রস্তাবিত শরীরকেই (যাহ! আত্মীর রথ তাহাকেই ) বলিয়াছেন। শরীর, 

ইন্দ্রিয়, মন, বুধ) বিষয়, বেদনা ( মুখাদ্যন্থতব ), এতৎসংযুক্ত অবিদ্যাবান্ 

জীবের শরীর গ্রভৃতিকে রথাদিরূপূকে বর্ণন করত; ভোক্তার সংসারগ তি 

ও মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন করার বঙ্গাট্মৈক্যজ্ঞানের বর্ণন করাই হইয়াছে 

এবং তাদৃশ ব্রঙ্গজ্তান উপদেশ করাই তদ্বিধ রূপক কর্নার উদ্দেশ্য | 

[ তথাচ...রশয়তি ] শ্রুতি "এই আত্মা সকল তে গৃঢ ? গুড় বলিয়া বিশ্গ 
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“এয অর্ধ ইতেঘু গুগোত্বা ন প্রকাঁশতে | ১ দৃষ্ঠাতে অগ্রায়া বুদধণাসৃষ্ষ়।সৃষ্ষাদর্শিভিঃ |» ইতি বেষবস্য গরমপদদ্য ছুরবগমত্বমুভ্তা। তদবগমার্থং বৌগং দর্শয়তি-_ 
“যচ্ছেদ্বাঙ্ানমী প্রাজ্ঞন্তদূবচ্ছেজ্জ্ঞান আন্ননি | 
জ্ঞানমাক্মণি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥” ইতি | 

এতছুক্তং ভবতি | বাঁচং মনসি মংমচ্ছেৎ-বাগাদিবাহ্যে- 
ক্ররব্যাপারমুৎস্থজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেৎ | মনে।হপি 
বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পাদেদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াঁং 
ৃদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাঁবায়াং ধারয়েৎ। তাঁমপি নুদ্ধিং মহত্যা- ত্বশি ভোক্তরধ্যগ্যা়াং বা বৃদ্ধৌ সুম্মতাপাদনেন নিবচ্ছেৎ। 
মহান্তং স্বাত্বানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে 
পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি। তদেবং পূর্কাপরা- 
লোঁচনায়াং নান্ত্যত্র পরপরিকঙ্গিতস্য প্রধান স্যাবকাশঃ ॥১। 
7 পিসি শিপ শা শিপ পপি এ 

৯
 

নহেন) কিন্তু সুগ্মদশী ধোগীরা নির্শ হকগাবুদ্ির দারা ( বুদ্ধি যোগ) তাহাকে দশন করেন।* এইরপে শ্রুতি বিঞুসম্বন্ধীর পরমপন্দের দুর্োধ্যত! 
প্রদণন পূর্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও'বগিযাছেন। | যচ্ছেৎ...কাশঃ ] 
বুদ্ধমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্িয়কে মনে সংঘত কারবেন ( বাঁহরিক্রিয়- 
ব্যাপার ত্যাগ করিয়া! মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন )। পরে মনকে জানে 
ধারণ করিবেন অর্থাৎ বিকল্প দোষ দর্শন করতঃ বিলয়বিক্পক মনকে 
নিশ্য়াত্মিক বুদ্ধিতে পরধ্যবসান করিবেন। অনস্্র বৃদ্ধকে মহদাত্মায় 
নিবুক্ত করিবেন অর্থাৎ স্থপ্মাতিস্থপ্ম করিয়। ভোক্ত-আম্মাঘ (জীবাম্মায়) 
গরথিষ্ট করাই&ুবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে ) শাস্ত মাম্মায় (পরমা- 
খ্বার) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আস্মাই সর্দধ পন, এই আত্মাই 
প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম পুকষ ও প্রাপ্যতা'র শেষ। এব্প্রকারে প্রোক্ত 
শস্তবের পূর্বাপর পর্যযালোচন করিলে পাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত 
হইবে না। 

৭৩ 
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ক্ষ তদহতবাং ॥ ২॥৯ 
উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্বং ন 

গ্রধানমিতীদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দাহত্বং শরীরস্ত 
যাবতা স্থুলত্বাৎ স্পউতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দার্থং অল্পট- 
বচনত্ব্যক্তশব্দ ইতি। অত উত্তরমুচ্যতে | সুষ্ষান্তিহ 
কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সৃক্ষান্তাব্যক্তশব্দাহত্বাং। 
যদ্যপি স্থলমিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমর্থতি তথাপি তস্ 
ত্বারস্তকং ভূতসৃক্ষামব্যক্তশব্দমর্তি | প্রকৃতিশব্বশ্চ বিকারে 
দুষ্ট, যথ! গোভিঃ শ্রীপীত.মৎ্দরং ইতি । তথা চ শ্রুতিঃ 

গ্রকৃতের্বিকারাণামনন্তত্বাৎ প্রকতেরব্যক্তত্বং বিকার উপচর্য্যতে | যথা 
গোভিঃ শ্রীণীতেতি গোশবন্তদ্বিকারে পয়মি। অব্যক্তাৎ কারণাঁদ বিকা: 
রাগামনন্ত্বেনাব্যক্তশব্ার্ত্বে প্রমাণমাহ।--দ্তথা চ শ্রুতিশরিতি। অব্যা- 

গ্রকরণ ও বাক্য শেষ দেখিঘ্া ও পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া! 
অব্যক্ত-শব্দের শরীর-অর্থ স্থির করিতেছ কর; কিন্ত আশঙ্কা, রতি কি 
গ্রকারে ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত বলিলেন? শরীর স্কুল, 
অতি স্থূল, স্পষ্টই দেখা! যায়, সুতরাং ইহ! ব্যক্ত। যাহ! ব্যক্ত, কি প্রকারে 
তাহ! অশ্পষ্টবাচী অব্যক্ত? এই কথার গ্রতাত্তর ত্র “শুঙ্ত্ত” ইতি। 
& অব্যক্ত শব স্থুলশরীর অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই, কারণ শরীরাতি' 

গ্রায়েই কথিত হইয়াছে। হুঙ্ম ও কারণ সমানার্থ। যাহ! নুক্_-তাহাই 
অব্যক্ত শঝের যোগ্য। [যদ্যপি...দর্শয়তি ] যদিও এই স্থল শরীর শব 
অব্যক্তশব্যযোগ্য নহে, না হইলেও ইহার আরস্তক (প্রকৃতি বা উপা" 

দান) স্গ্ম ভৃতনিচয় অব্যক্ত শবের যোগ্য। বিকার-পদার্থে প্রককৃতিবাচক 

« তু-শব্দঃ শঙ্গানিষেধার্থ;। যহুক্তং শরীরমব্যক্তশব্দং তৎ নুঙ্ষ্ং কারণং কারণশরীর- 

বিষয়মিভার্থ;। ততশ্চ গুত্বাৎ ব্যক্তশব্বার্ঘং শরীরং কখমব্যক্তশব্বেমোজ্জমিরতি শঙ্কা ন কার্যা।। 

তদর্হত্বাৎ অব্যক্তস্ব সৃজ্্শব্দযোগ্যতদিতি শৃত্রার্থ;।--শরীয়ই অবান্ধ। যে শরীর রখ 

রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণশরীরাভিপ্রায়ে কধিত। কারণ শরীর হর অতি 

কষা হুতরাং অধাক্র। হাহা যাহা সক্ম ভাহ! তাহাই অব/কশফের যোঁ্য। বিশ্ব বর্ণ 
ভাষ্যানুবাদে আাছে। এ 
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তদ্ধেদং তর্যব্যাকৃতমামীদিতি, ইদমেব ব্যাকৃতং নামল 

রূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং 

বীজজশক্ত্যবস্থমব্যক্তশবযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২॥ 

তদধীনন্বাদর্থব ॥ ৩ ॥ * 
অন্রাহ, যদি জ্গদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্ববং 

গ্রাগবস্থমব্যক্তশব্দার্থমভ্যুপগম্যেত, তদাত্মন! চ শরীরস্তাপ্য- 

ব্ক্তশব্ধা্ত্বং প্রতিজ্ঞায়েত, ন এব তহ্ি প্রধানকাঁরণবাদ 
চিিডিরোগা রিপা 

কতমব্যকমিতানরাস্তরম্। নন্বেবং সতি প্রধানমেবাত্যাপেতং তবতি, ন্ুখ- 

দুঃখমোহাত্মবকং হি জগণেবভূতাদেব কারণাস্তবিতুমর্তি কারণাত্মকত্বাৎ 

কাধ্যস্য। ঘযচ্চ তন্য সুখাত্মকত্বং তৎ সত্বম্, যচ্চ তস্য ছুঃখায্বকত্বং তদ্রজঃ। 

ধ্চ তস্য মোহাত্সকত্বং তত্বমঃ। তথা চাব্যক্তং প্রধানমেবাত্যপেতমিতি 

শঙ্কানিরাক্রণার্থং শুত্রম। 

গ্রধানং ছি মাংখ্যানাং সেশ্বয়াণামনীশ্বরাণাং বেশ্বরাৎ ক্ষেত্রজেত্যে। বা 

বস্ততো ভিন্নং শক্যং নির্ববক্ত,ম্। ্রহ্মণন্থিঘনমবিদব্য শক্তির্মায়াদিশব্বাচ্যা ন 
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শকের প্রয়োগ অনেক দেখা গিয়াছে। যথা-মোম গাভির মছিত মিশ্রিত 

করিবেক |” ছুগ্ধের গ্রন্কৃতি গো, সেই গো! প্ শ্রোতিতে তদিকৃতি দুগ্ধে 

যুক্ত হুইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, “তখন . সির পূর্বে) এ মকল 

জব্যার্ৃত বা অব্যক্ত ছিল।* অব্যাকৃত--বীন্গ-শক্তি। এই বিভিন্ন নাম 

রূগাত্বক জ্রগৎ পুর্বে অব্যাক্কত, অর্থাৎ নামরূপবর্জিত ছিল। এ পক 

নাম রূপাদি বীন্ধরূপে বা শক্তিরূপে ছিল, এজন্য দে অবস্থা অব! 

কেহ কেছ বলিবেন, যদি অনভিব্যক্ত নামরূপ বীজরূগে অবস্থিত পুর্ব" 

বন্াপ্ন জগৎকে অব্যক্তশব্ধের ফোগা বল, তত বীজীভূত শরীরকেও 

অর্থাং (শরীরের কারণ বা মূলতত্বকেও ) অব্যক্ত শের বোধা বা, তাহ! 

* যথেক্রিয়ধ্যাপারম্যারথাবীনবাৎ গয়মেবং মুষ্মশরীরাধীনাও বন্ধমোঙ্ষব্যবহারস্য। 

অথব| তস্যেঘরাঁধীপত্বাৎ ন কশ্চিদোষ ইতি ত্রান্গরার্থ;।-ুঙ্মী শরীর শ্বতত্ধ বা ্ বাধীন। 

মহ, ঈ্বরাধীন, কতরাং সিদ্ধান্ত হানিদোষ হয় ন। আমাদের মতে বন্ধমোক্ষব্যবহার নুঙগা 

শয়ীরের অধীন, সেই জন্ক তাহা গর। 



৫৭ বেদাস্তদর্শনম্। . [ ১অঃ ৪প, 

এবং সত্যাপদ্যেত, অস্যৈব জগতঃ প্রীগবস্থায়াঁঃ প্রধানত - 

নাভ্যুপগমাদিতি। আন্রোচ্যতে । যদ্দি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞিৎ 

গ্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা 

প্রধানকারণবাদম্। পরষেশ্বরাধীন। তিয়মন্মীভিঃ প্রাগবস্থা 

জগতোহভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্র । সা চাবশ্যমভ্যপগন্তব্যা 

অর্থবতী হি সা। ন হিতয়া বিনা পরমেশ্বরস্য অকত্ং 

সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্তযনুপপতেঃ। মুক্তানা্চ 

পুনরনুৎপ্ভিঃ, বিদ্যয়া তন্ত] বীজশকের্দীহাৎ । অবিদ্্যা- 
এস - 

পাশা 
৬ টা শশী শিপপপস্পাপাপিপপ 

শক্য। তত্বেনান্যত্বেন বা নির্বক্ত,ম্। ইদমেবাসয! অব্যক্তত্বং যদনির্বাচাতং 

নাম। সৌইয়মব্যাকৃতবাঁদসা গ্রধানবাদাত্ডেদঃ। অবিদ্যাশক্তেশ্চেশ্বরা- 

ধীনত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। ন চ দ্রব্যমাত্রনশক্তং কার্ধ্যায়াইলমিতি শক্তেরর্থ বন 

তদিদমুক্তমর্থৰদিতি। স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মণোহবিন্যাশক্ত্যা সংসাবঃ 

প্রতীয়তে হস্ত মুক্তানামগি পুনরুৎগাঁদগ্রসঙ্গঃ, তস্যাঃ প্রধানবন্তাদবন্থ)াৎ। 

তদ্ধিনাশে বাসমস্তসংসারোচ্ছেদন্তস লাবিদ্যাশ্েঃ সমুচ্ছেদাদিক্যাত আহ।_ 

“মুক্তানাঞ্চ পুনপর্বন্ধস্য “অন্বৎপত্তিঃ” | কুতঃ শিবদ্যয়া তস্য বীজশকে- 

[হাথ অয়মভিপন্ধিঃ।_ন বরং গ্রধানবদবিদ্যাং সর্ধজীবেঘে কামা" 

চক্ষমহে যেনৈবমুপালভেমহি, কিং ত্বিরং গ্রতিজীবং ভিদ্যতে । তেন যটোব 

ভ্রীব্স্য বিদ্যো ৎপন্নী উস্যেবাঁবিদ্যাইপনীয়তে ন জীবান্তরস্য, ভিন[ধিকর- 
পিন শশী পিপিপীলাপা শি 

-২ািশ শীত তিনি 

বাদীর জগতের পূর্বাবন্থাকেই প্রধান বলেন? বাদিগণের এ আপ. 

তির প্রত্যুত্তর এই যে, যদি আমর স্বতন্থা বা ধ্গক্ পূর্বাবস্থাকে (জগতের) 

জগৎ কারণ বলিতাম, তাছা হইলে অবশ্যই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত 

হত । আমরা যে পূর্বাবস্থা অঙ্গীকার করি, তাহ পরমেশ্বরের অধীন, 

সাধের স্তায় স্বাধীন নহে। | সা'দীবাঃ ত।হাই অবশ্থ স্বী কার্ধ্য; তাহাই 

প্রয়োজনীয়। সে অবস্থা ব। সে পূর্বাবস্থা ব্যতীত পরমেশ্বরের স্ষ্টিকর্তৃ্ 

সিদ্ধ হয় না। ব্রদ্ধ নিঃশক্তি, আুতরাং সেই শক্তির যোগে, তান পব- 

মেশ্বর ও সথষ্টিকর্ভী। সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের ্ষ্িপ্রবৃত্তি পিদ্ধ হয় না। 

তাহ মায়া, জ্ঞান তাঁহাকে -% কাঁরে, তৎকারণে মুক্তজীবের পুনঃসংসার হঃ 

ন1। তন্ৃজ্ঞান হইলে সে শক্তি দগ্ধ হইয়। যাঁর, সুতরাং তাহা অবিদ্য। ভিন্ন 

অন্য কিছু নহে। দেই আবদ্যাশ্মিক। বীজ-শক্তিই অব্যজশজের নির্দেহ্য সর্থাং 
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ত্বিক' হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্টা পরমেশ্বর শ্রয়। 
মায়াময়া মহাস্থযুপ্তিবস্তাং স্বরূপগ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে 
সংসারিণ! জীবাঃ | তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দিষ্টং, : 
এতন্সিন্স। খন্বক্ষরে গীর্গ্যাকাশ ওতন্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ। 

কচিদক্ষরশব্দোদিতং, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। 
শাশাশ শাশিশশীশিাশি শি শীত পিসপীশি 

ণয়োর্কিদ্যাবিদ্যয়োরবিরোধ1ত, তত কুতঃ সমস্তনংসারোচ্ছেদ গ্রসঙ্গঃ। প্রধান- 

বাদিনাং তেষ দোষঃ-প্রধানস্যৈকত্বেন তদুচ্ছেদে সর্কোচ্ছেদোহ্নুচ্ছেদে বা. 
ন কপ্য চিদিত্যনির্মোক্ষপ্রলঙ্গ;। গ্রধানতেদেহপি চেত্বদ্বিবেকখ্যাতি- 

লক্ষণাবিদ্যাসদসত্বনিবন্ধনে বন্ধমোক্ষো তরি কতং গ্রপানেনা[বদযা সদসন্তা- 
বাঁভ্াামেব তছুপগঞ্তেঃ | ন চাবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো। জীব- 
ভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপ|ধিভেদ ইতি পরম্পরা শ্রন্বাছ্ভরাসিদ্ধিরিতি সাশ্প্রতম্। 
অনাদিত্বাদ্বীজান্বুবছুতয়দিদ্ধেঃ। অবিদ্যাত্বমাত্রেণ চৈকত্থোপচারোহ্ব্যক্ত 
মিতি চাব্যাক তমিতিচেতি । নন্বেবমবিদৈযেৰ জগদ্বীজমিতি কৃতমীশ্বরেণেত্য ত 

আহ।--“পরমেশ্বরাশ্রয়ে”তি। ন হাচেতনং চেতনানধিষিতং কাধ্যায় পর্যযা- 

পুমিতি স্বকার্ধ্যং কর্তং পরমেশ্বরং নিগিতভ্ততয়োপাঁদানতয়া চাশ্রয়তে। গ্রপ্" 

বিভ্রম্য হীশ্বরাধিষ্ঠানতবমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জধিষ্টানত্বং তেন যথারহবিভ্রমে 

রজ্ভগাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোগাদানঃ। তম্মাজ্জীবাধিকরণাপ্য বিদ্যা 

নিমিত্ততযা বিষয়তয়। চেশ্বরমাশ্ররত ইতীশ্বরাশ্রযেতু'চ্যতে, ন খাধারতয়া। 

বিদ্যাম্বভাবে ব্রহ্মণি তদন্পপত্তেিতি | অত এবাহ “বসাং স্বরূপগ্রতিবোধ- 

রহিতাঃ শেরতে সংসারিণে! জীবা” ইতি । যস্তামাবধ্যায়াং সত্যাং শেপতে 

তাহারই অন্য নাম অব্যক্ত! তাহা পরমেশ্ববের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী, 

তাহার অন্ত .নাম মহানুযৃণ্তি ও মহাগ্রণয়। প্রপয়কাণে সংপারি জীব 

তাহাতেই স্বরূপগ্রতিবোধশূৃন্ত হইয়! শয়ান থাকে। বাজে থেদন বৃ থাকে 

তেমনি, সেই অবিদ্য বীজে দগৎ থাকে। [ তদেত.শরীরস্ত ) শ্রুতিতে 

এই অব্যক্ত আকাশ, অক্ষর ও মায়া নাষে কথিত হয়। যথা-_-“থে গার্গি! 

আকাশ কিনে ওতগ্রোত 1" "পর অক্ষর হইতেও পর” “মায়!কেই গ্রক্কৃতি 

বলিয়া জানিবে 1” ইত্যাদি। মারাক্তি বন্ত দ্, কি অনৎ, সত্য কি 

মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক, কি অপৃথক্, তাঁহ। নিরূপণ করা যায় না। 

সেই জন্য ভাঁহ| অনির্বচন'র। ঈদশ অব্যক্ত হংতে মহত জন্মে 
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কচিন্মায়েতি সৃচিতং, মায়াস্ত গ্রকৃতিং বিদ্যান্মীয়িন্ত মহে- 
শ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা. হিসা মায় তত্বান্থত্বনির- 

পণস্যাশক্যত্বাৎ । তদিদং মহত; “পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্। 

অব্যক্তপ্রতবস্থাম্মহতঃ। যদ! হৈরণ্যগর্তী বুদ্ধিন্মহান্, যদা তু 

ড্রীবে মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য মহুতঃ পরম- 

ব্যক্তমিত্যুক্তম। অবিদ্য৷ হব্যক্তম্। অবিদ্যাবান্তে চ জীবন্ত 

সর্বরঃ সংব্যবহারহ সম্ততো! বর্ততে । তঙচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ 

পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্গ্যতে। 

সত্যপি শরীরবদিক্জিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরি- 

শিউত্বীচ্চ শরীরস্য ৷ অন্যে তু বর্ণ্তি, দ্বিবিধং হি শরীরং 
টি চিঠি উিটিলিতিতিডিতিতি 

জীবা;। জীবানাং শ্বরূপং বান্তবং ত্রন্গ তদ্বোধরহিতা; পেরত ইতি লয় উত্ত;। 

সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্ত£। “অব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য” ইতি | ঘদ্যপি 

জীবাব্যক্য়োরনাদিত্বেনানিয়তং পৌর্বাপর্যযং তথাপ্যব্যক্তস্য পূর্বত্বং বিব- 

ক্ষিততদক্কং “মত্যপি শরীরবদিক্দরিয়াদীনা"মিতি। গোবলীবর্দপদবদে- 

তৎ দ্রষ্টব্যম্। আচার্যদেশীয়মতমাহ __“অন্যেতিপ্তি। এতঙ্গযয়তি।- 
১০ 

বলিয়! শ্রুতি “্মহতঃ পরমব্যস্তম্” বলিয়াছেন। ছিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির 

নাম মহান্ (মহতত্ব), এ পক্ষেও & অর্থ সঙ্গত হইবে। যদি জীবকে 

মহান্ বল, তাহা হইলে জীব অব্যক্তের অধীন) সুতরাং দে পক্ষেও 

“মহুতঃ পরমব্যক্তং” কথা সঙ্গত হয়। বিবেচনা কর, অবিধ্যাই অব্যক্ত? 

জীৰও তদ্িশিষ্ট। তন্ধিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার 

অলুপ্ত বা অচ্ছিন্ন থাকে। ঈৈবিক ব্যরহার অবিদ্যার অধীন বলিয়াই 

শ্রুতি উপচারক্রমে অব্যক্তকে পর বলিতেও পারেন। শরীর ও ইন্জিয় 

উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য; পরস্ত অভেদ (শরীর ও ইঞিয় ভি, নহে) 

এক।) অভিপ্রা়ে শরীরকে অব্যক্ত বলা! অন্তাধয নহে। শ্রুতি “ইন্দ্রিয় 

অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ” এতদ্রপে ইর্তিপনগণকে পৃথক্ করিয়া! বলাতেও পরিশেষ 

্রযুক্ত অব্যক্ত শবের দ্বার শরীরের গ্রহণ হইতে পারে। [ অস্তে.''মিতি 

কেহ কেহ এইকপ ব্যাখ্যা করেন যে। শরীর দ্বিবিধ, গুল ও হুপ্ম। ল 
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স্ুলং সৃন্গনঞ্চ । স্থুলং যদিদমুপলভ্যতে । সৃক্ষাং যছুত্বরত্র 
বক্ষ্যতে, তদস্তরপ্রতিপতো রংহতি সম্পরিঘত্তঃ প্রশ্ননিরূপ- 
ণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পুর্ববং রথত্বেন 
সঙ্কীর্ভিতং ইহ তু সৃক্ষমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহাতে সৃক্ষনন্যা- 
ব্যক্তশব্ার্ত্বাৎ। তদধীনত্বাচ্চ বন্ধযোক্ষব্যবহাঁরস্য জীবাত্তস্য 
পরত্বম্ |. যথ। অর্থাধীনত্বাদিক্িয়ব্যাপারস্যেন্জরিয়েত্যঃ পরত্ব- 
মর্থানামিতি। তৈস্তেতদ্বক্তব্যমূ। অবিশেষেণ শরীরদয়স্য 
পূর্ববত্র রথত্বেন সম্কীর্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রক্কৃতত্বপরিশিষট- 
ত্বয়োঃ কথং সুক্ষমমেব শরীরমিহ গৃহতে ন পুনঃ স্থুলমগীতি। 
আম্নাতস্যাহ্থং প্রতিপত্তং প্রভতবামো নান্নাতং পর্যনু- 
যোভুমু। আম্নীতধাব্যক্তপদং সৃক্ষমমেব পুতিপাঁদয়িতুং 

“তৈত্বি'তি। প্রকরণপারিশেষায়োরুভয়তর তৃল্যত্বাক্নৈকগ্রহণনিয়মহেত্রন্তি | 
জার 6488 58585558182 

শরীর এই-স্্যাহা নিতা উপলব্ধ হইতেছে। হৃক্ম শরীর পরে বর্ণিত 

হইবে। পূর্ব শ্রুতি স্থূল শরীরকেই রথ বলিয়াছেন এবং এ শ্রুতি অব্যক্ত 

শবের দ্বার। হুমম শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই ঘষে, সুক্ষ 

শরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও হুক্ম শগীর 

ঘটত। কাঁধেই তাহ! জীব অপেক্ষা) রড । যেমন ইন্জিয় ব্যাপার বিষয়ের 

অধীন (বিষয়ের অভাবে কোনও ইন্দ্রিয় সব্যাপার হয় না বা থাকে না) 

বলিয়া ইন্জিয্ন অপেক্ষা। বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, জৈবিক বদ্ধ-মোক্ষ-ব্যবহার 

হ্গ্ধ শরীরের অধীন বলিকা। জীব অপেক্ষা অব্যক্ত-নামক হুম্ম শরীরের 

পরত্ব। [তৈ...প্রসঙ্গাৎ] ধরর্ূপ বলিলে তাহাদিগকে অবশ্যই বলিতে 

হইবে, প্রতবাত্তর দিতে হইবে, যখন পূর্ব শ্লোকে সথল-সথক্ষ-বিভাগ না করিয়া 

সামান্ততঃ শরীরকে রথ বল। হইয়াছে এবং গ্রারস্ত ও পরিদমাপ্তির সাম্য 

আছে, খন যে পরক্নোকে শুদ্ম শরীরেরই গ্রহণ, স্থল পরীরের নহে, ইহ! 
তুমি কিসে জানিলে? যদি বল, আমর শ্রতাক্ত কথার অর্থ করিতে পারি, 

কেন বলিলেন বলিয়! ঞরতিকে অন্ুযোগ করিতে পারি না, সুতরাং শ্রুতিকথিত 

অব্যক্ত-শবেয লারমিক অর্থ গ্ুশ্ম, তাহাই বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি, 
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শরোতি নেতরদ্্যক্তত্বাৎ তস্যেতি চেৎ, ন, একবাক্যতা- 
মনাঁপদ্য কঞ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ, প্ররূতহাঁনাপ্রকৃত প্রক্রিয়া- 
প্রসঙ্গাৎ ৷ ন চাকাজ্জামন্তরেণৈকবাক্যতাঁপ্রতিপতিরস্তি। 
তত্রাবিশিষ্টায়াঁং শরীরদয়স্য গ্রান্থত্বাকাক্ফায়াং যথাকাঁজ্ষং 
সম্বদ্ধেহনভ্যুপগম্যমীনে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি, কুত 
আন্বাতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। ন চৈবং মন্তব্য ছুঃশোধ- 
ত্বাৎ সুধ্ষমস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং, স্থুলস্য ভু দুটবীভৎস- 

স্পেশাল ১ শিট তাস শশা পাশাপাশি পপি 

শঙ্কতে ।--“আয়াতস্যার্থ”মিতি | অব্যক্তপদমেব স্থুলশরীবব্যাবৃত্তিহেতু- 
ব্বক্তত্বাত্তম্যেতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি ।--“নৈকবাক্যতাধীনত্বা"দিতি। 
প্রকৃতহান্ঠ প্রকৃত গ্রক্রিয়াগ্রদঙ্ষেনৈকবাকাত্বে সম্ভতবতি ন বাক্াভেদে| 
বুক্্যতে। নচাকাজ্জাং বিনৈকবাক্ত্বমুভয়ঞ্চ প্রক্কৃতমিত্যুভয়ং গ্রাহৃত্বেনে- 
হাঁকাজ্িতমিত্যেকাতিধাযকমপি পদং শরীরদ্বরপরম। ন চ মুখ্যরা বৃত্ত্া 
ইত্তৎপরামত্যোপচারিকং ন ভবন্ি | যথোপহন্তুমাত্রনিরাকরণাকাজ্ঞায়াং 
কাকপদং প্রধুজ্যমীনং শ্বাদিসর্ধহত্তপরং বিজ্ঞায়তে। যথাঃ, 

কাকেভ্যো রক্ষ্যতামনমিতি বালোইপি নোদিতঃ। 
উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি ॥ ইতি। 

নন ন শরীরদ্বয়স্যাত্রীকাজ্া, কিন্তু ছুঃশোধত্বাৎ হুক্মর্দ্যব শরীরপা ন তু 
ষাটুকৌশ্রিকপ্য স্থুলস্য, তদ্ধি দৃষ্টবীভত্নতয়। স্ুকরং বৈরাঁগ্যবিষয়ন্থেন 
শোধয়িতব্যমিত্যত আহ ।-ন চৈধং মন্তব্য/মিতি। বিষ্টোঃ গপরমং পর্- 

কাশী শি ৫৫ 

অন্ত কিছু বলিতে পারি না। এরপ বলিলে তছুত্তরে বলিব, শ্রুতিবাক্যের 

অর্থ সংগ্রহ একব!ক্যত। নিয়মের অধীন। পূর্বাপর বাঁক্য এক না হুইলে 

কোনও অর্থ প্রতিপাদ্িত হয় না।. হয় বলিলে গ্রক্কৃত হানি ও অগ্রকৃত। 

গমন দোষ হইবে। [ন চ...প্রতিপত্তিঃ] বিন। আকাজ্কায় এক বাক্য 

(ছু বাকা মিলিত হইয়া একার্থবোধক) হয় না। সমাঁনরূপে উভয় : 

শরীর গ্রহণের আকাজ্ষা থাকিলেও যদি আকাজ্ঞ। অনুদারে সম্বন্ধ 

(অন্য) স্বীকার ন! কর, তাহা হুইলৈ অর্থদোষ দুরে থাকুক, এক বাক্যই 
হইবে না। [ ন চৈবং...বিবন্ষ্যতে ] এমন মনে করিও না যে। শোধন 

(অর্থের দোঁষ পরিহার) করাযা় না বলিয়াই এখানে শৃঙ্গ শরীরের 



৪] 'ভামতী”-উক1বিত-শা্করভাষ্া-সহিতম্। ৫৮৩ 
তয়া হৃশোধত্বাদৃগ্রহণমিতি। যতো! নৈবেহ শোঁধনং কস্য- 
চিদ্ধিবক্ষ্যাতে। ন হ্যন্র শোঁধনবিধাঁয়ি কিঞ্টদাখ্যাতমন্তি 1 অনস্তরনির্দিষ্ত্বা, কিং তদ্দিষেণঃ পরমং পদমিতি, ইদমিই বিবক্ষ্যতে। তথা হি ইদমন্মাৎ পরমিদমন্মাৎ পরমিত্যু্া পুরুষান্ন পরতুকিঞ্চিদিত্যাহ। সর্ধথাপি ত্বানুমানিকনিরা- 
করণোপপতেম্তথা নামাস্ত ন নঃ কিঞ্চিচ্ছিদ্যতে ॥ ৩। 

জেয়ত্বাবচনীচ্চ ॥ 8 ॥% 
জ্ে়ত্বেন চ সাষ্্ৈঃ প্রধানং ্র্ধ্যতে গুণপুরুবাস্তর- 

জ্ঞানাৎকৈবল্যমিতি বদদ্ভিঃ। ন হি গুণম্বরূপমজ্জঞাত্বা গুণেভ্যঃ 

মবগমগরিতুং পরং পরমত্র প্রতিপাদ্যত্বেন প্রস্ততং ন তু বৈরাগ্যায় শোধন- 
মিত্যর্থঃ। অলং বা বিবাদেন, ভবতু ুঙ্মশরীরং পরিশোধ্যং তথাপি ন 
সাংখ্যাভিমতমত্র প্রধানং পরমিত্যত্যপেত্যাহ।--“নর্বথাপি ত্ি”তি। 

ইতোইপি নায়মব্যক্তশবঃ সাংখ্যাভিমতপ্রধানপরঃ। সাংখোঃ খু 
গ্রধানাদ্িবেকেন পুরুষং নিঃশ্রেয়সায় জ্ঞাতুং বা বিভূটত্য বা প্রধানং জেয়- 

াাশিীশীপপশ প্পিসপ্ 

শি 

গ্রহণ হইবে । কেন-না, এ বাক্যে শোধন-বিবক্ষা নাই, শোঁধক কথাও নাই! 
এ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে | সেপরম পদ কি? 
এখানে কেবল তাহাই বিবক্ষিত। ততক্রম্ে ইহা অমুক অপেক্ষ। পর) অমুক 
অমুক অপেক্ষা পর, এইরূপ বলিয়] পুরুষের পর আর কিছু নাই, এই বলয়! 
শেষ করা হইয়াছে। [ তথাহি..'ছিদ্যতে ] যে পথেই যাও, যেকপ ব্যাধ্যাই 
কর, অন্ুমানগম্য প্রধানের নিরাঁস হইলেই হইল, ব্যাখ্যা অন্তরূপ 
হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। 

সাংখ্যবাদীরা ধলে, 'প্রক্কতি-পরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কাঁরণ। গ্রক্ৃতি- 
ভ্রান নাহইল কি প্রকারে তত্ডেদপুরস্কারে পুরুষজ্ঞান হইবে? অতএব) 

স্পিন শশী 

* ব্যক্তম্য জেেয়তবাতিধানং নাশডীতি নাত্রাবান্তণবঃ প্রধানবাচীতি গত্রতাৎপথ্ায্।-, 
উদা্ত আতি অধ্য্জ-শব্ব বলিয়।ছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহাকে জানিতে বলেন নাই। কাঁষেই 
বলিতে হয়) এ.অধ্যজ সাংখ্যেত্ত অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে। সাংগ্েৰ অব্যক্ত 
জেয অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হয়। 

৭8. . 



$৮৪ বেদান্বদর্শনম্। [১ ৪পা) 

পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি 1 ক্ষচিচ্চ বিভূতিবিশেষ- 
প্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি প্মরন্তি। নম চেদমিহাব্যক্তং 
জ্বেযত্বেনোচ্যতে, পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দৌ,: নেহাব্যক্তং 
জাতব্যুপামিতব্যক্ষেতি বাক্যমস্তি | ন চানুপদিষং 
গদার্ঘজঞানং পুরুষার্ধমিতি শক্যং প্রতিপভ্।ম্।, তন্মাদপি 

. নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে | অন্মাকন্ত রথরূপক- 
কপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ঞোরেব পরমং পদং ৪ 
মুপন্যাঁপ ইত্যনবদ্যম্ ॥ ৪ ॥ 

ব্দতীতি চেন্ন প্রাজ্জে হি প্রকরণাং ॥৫॥ * 
অন্রাহ সাজ্য্ে! জেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধমূ | কথং) শরীয়তে 

হ্যুতরত্রাব্যক্তশব্দৌদিতস্য প্রধানস্য জে ত্ববচনমূ। 

ত্বেনোপক্ষিপাতে, ন চেহ জানীয়াদিতি চোঁপাসীতেতি বা বিধিবিভক্তি- 
শ্রুতিবস্তি, অপি ত্বব্যক্তপদমাত্রং, নম চৈতাবতা সাংখ্যস্ততি প্রত্য ভিজ্ঞানং ভব. 
তীতি ভাবঃ। জেঞেয়ত্বাবচনস্যাসিদ্ধিমাশঙ্কা তংসিদ্ধি গ্রদর্শনার্থং স্ত্রম্। 

সুংখ্যের অবক্ত জ্বর অর্থাৎ কৈবল্য লাভের নিমিত্ত তাঁছাকে জানিতে 
হয়. এবং অগিম। গ্রভৃতি এশ্বর্যয প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে জানিতে হয়। 
কিন্ত এখানে যে অব্যক্ত শব আছে, এ অব্যক্ত জ্েয় নহে উপাদিতব্যও 

নছে। কেবল শব্খমাত্রে অব্যক্ত | এই জন্যই বলি, এখানে অব্যক্ত শবে 
প্রধানের, অভিধান (কথন) হয় নাই। এখানে বিষ্ণুর পরম পদ গ্রদর্শনের 
জগ্তই কৃপ্ত রথরূপ শরীর অবলম্বন পূর্বক প্রোক্ত অব্যক্ত শব্ধ বিত্ত 
হইয়াছে, পদার্থ বিশেষ প্রতিপা্নের জন্ত নছে। 

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, শ্রুতিতে অব্যক্তের জেয়স্ব নাই, 

এ সিদ্ধান্ত অনিদ্ধ। কারণ এই যে, শ্রুতি উহারই পরে গবক্ষশক- কথিত 

«* অশবমিত্যার্দি শ্রুচৌ শ্ৃতৌ ম্বাব্যক্তস্য জেয়ত্ববচনমন্তীতি চেৎ মম্যতে  মন্বাম্। 
ছি বতঃ, প্রকরণাৎ প্রকরণবলেন; তত প্রাজ্ঞ এবাস্বা প্রতীয়তে ন তু গুধাদিতি গুতা: 

ূ শ্রতিতে ও সথৃতিতে যে অব্যক্ত জানিবার কথা ছে এক্রণ অহগীরে্ানা যায়, তাহার 
অর্থ আত্মা, প্রধান নহে। 



৫১]. “ভামতী”-টাকানিত-শাঙয়ভাধ্য-সহিতম্। ৫৮৫ 

-অশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়ং টু 
. . তখাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যু 
১ অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ধ্রবং 

_ নিচাধ্য তং মৃত্যুমুখাৎ পুমুচ্যতে ॥৮ ইতি ।.. 
অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহত? পরং শ্বৃতো। 

নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচাধ্যত্বেন নির্দিষ্টন্। তন্পাৎ প্রধান, 
মেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দিউমিতি। অত্র রমঃ| নেহ 
প্রধানং নিচাষ্যত্বেন নির্দিমূ। প্রাজে। হীহ পরমাত্বা নিচা- 
য্যত্বেন নির্দিষ্ট ইতি গম্যতে। কৃতঃ। প্রকরণাৎ। প্রাজ্ঞন্ 
হি প্রকরণং বিততং বর্ততে)__ 

“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা স! পরা গতি£ 1 : 
ইত্যাদিনির্দেশাৎ। 

“এষ সর্বেষু ভূতেবু গৃঢ়োত্ব। ন গ্রকীশতে”। 
ইতি চ ছুজ্নত্ববচনেন তস্তৈব জ্ঞেযত্বাকাঁজ্ৰণাঁৎ। 

স্পপশীিীপী 

প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যথ1-ন্যাহা শব 
বঙ্জিত, স্পর্শরহিত, রূপহীন, ক্ষয়রহিত, রসবর্জিত, গন্ধশূহ্ঠ, নিত্য, 
অনাদি, অনস্ত, মহতের পর, ঞ্রব অর্থাৎ কুটবৎ নির্বিকার, উপাসকগণ 
তাহাকে গ্রানিয়। মৃতাগ্রাম হইতে মুক্ত হন।” [ অত্র.-.গম্যপ্তে ) সাংখ্য- 
শ্বৃতিতে যেরূপ .মহতের পর শব্াাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে," 

এখানে ( শ্রতিতে ) ঠিক সেইরূপ বস্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখানেও 
অব্যক্ত শব্দে গ্রধানই কীর্িত হুইয়াঁছে, সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার প্রতি 
আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় নাই, জেয 
আত্মাই উপুদিষ্ট হইয়াছেন। [ কুতঃ...ফলত্বাচ্চ ] হেতু এই যে, এ বাঁক্য 
বা ও উপদেশ আত্মার প্রকরণে (প্রস্তাবে) কথিত। “পুরুষের পর অর্থাৎ 

পুরুষ অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, পুরুষই শে-দীমা এবং পুরুষই পরমপ্রাপ্য” 
ইতচা্ি উঠদেশের. দ্বার দাঁন। যায়, উহ! আত্মারই প্রকরণ। “ইনি সকল: 

ছুতে গপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন, তাই ইনি (আত্মা) স্পষ্ট প্রতিভাত হন 



৫৮৬, . বেদাস্তদর্শনমূ। . 1 ১অ৪পা) 

“যচ্ছেদ্বাঙ্নসী গ্রা্ভ ইতি চ তজজ্ঞানায়ৈব বাগাঁদি- 
মস্ত, বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাচ্চ। ন হি 

প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাঁঙ্যযৈ- 
রিষ্যতে। চেতনাত্বিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাঁৎ প্রমুচ্যত ইতি 
তেষামভ্যুপগমঃ | সব্ধেষু চ বেদীন্তেবু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনো- 
ইশবাদিধর্সত্বমভিলপ্যতে । তম্মান্ন প্রধানস্যাহত্র জ্েয়ত্ব- 
মব্যক্তশব্দনির্দিষ্টত্বং ব| ॥ ৫॥ 

্রয়াণামেব চৈবসূপন্যাদঃ প্রশ্মশ্চ ॥ ৬ | * 
ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাঁচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যম্মাৎ 

নিগদব্যাখ্যাভমন্য ভাঁষ্যম্। ্ 
বরপ্রদ্দানোপক্রম। হি মৃত্যুনচিকেতঃসংবাদরূপ1 বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্ডে: 

কঠবন্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্য্ুঃ কিদ নচিকেতসে 'কুপিতেন পিত্র! প্রহিতায় 
তুর বরান্ গ্রদ্দৌ। নচিকেতাস্ত্ প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনদ্যং বত, 
দ্বিতীয়েনাগ্রিবিদ্যাং তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাম্। বরাণামেষ বরস্তুতীয় ইতি বচ- 

নাৎ। নতু তত্র বরপ্রদানে প্রধানগোচবে স্তঃ প্রশ্ন প্রতিবচনে । তক্মাৎ 
কঠবনীঘ্রিজীবপরমাত্মপরৈব বাক্য ্রবৃত্তির্ ্বগরক্রান্তপ্রধানপরা ভবিতুর্ 
তীত্যাহ।_“ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্ববাচ্যত্ব”মিতি। হস্ত ত ইদং প্রব- 

না।” ইত্যাদি শান্ত্রে আত্মাকেই ছুত্ঞেষ বল1 হইয়াছে সুতরাং আম্মাই 
জ্ঞেয়, ইহা আকাজ্মার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আত্ম ছুণ্জের, তাই তীহার 

' জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্সংযমাঁদির বিধান | মৃত্যু অতিক্রম-ফল ও আল্মবিজ্ঞা" 
নের ফল। [ন হি'"'বা) কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে শ্ৃত্যু অতিক্রম হয়, 
ইহা সাংখ্যেরাও বলেন না। তাহারা বলেন, চিদাত্মবিজ্ঞানেই মৃত্যু, অতি- 
ক্রম হয়। অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্ঞ-আতম্মাকে অশব্দ অন্পর্শ প্রভৃতি 

.বিশেষণে বিশেধিত হইতে দেখা যাঁয়। এই সকল কারণে, প্রোক্ত অব্যক্ত 
সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে। | 

শ্রতিকথিত অব্যক্ত প্রধান নহে, জ্ঞেয়ও নহে। কঠবল্লীতে দেখা 
শীত পেশী পিপী্পিপী বাপি পিশিকিতী 

৯ স্তন! নটিকেতসপ্রতি রান বরান্ বৃীতেত্যুেন্য়াগামেৰ প্রশ্নে! নচিকেত। কৃত । 

' উপহ্।সঃ প্রতাত্তরোধিগি মৃত্যুন। ত্রয়াগামেব দতে। নান্তম্যেতি নাব্যক্তস্য জেয়ধং ন বা ৩দ] 
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্রয়াণামেব পদার্থানামগ্রিজীবপরমাত্মনামন্মিন্ গ্রন্থে কঠ- 
বল্লীষু বরপ্রদানসামর্ধ্যাদঘবক্তব্যতযোপন্যাসোদৃশ্ঠতে, তদ্বিষয় 
এব চ প্রশ্নঃ নাঁতোহন্স্য গ্রশ্ন উপন্যাসে বাহস্তি। তত্র 
তাবৎ. 

“ন ত্বমগিং ব্বর্্যমধ্যেষি মৃত্যে।! গ্রব্রহি তং শ্রদ্দধানাঁয় 
'মহ্যত, ইত্যগ্রিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ | 

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস! মনুষ্য 
ইস্ভীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। 
এতদিদ্যামনুশিষস্তয়াহং 
বরাণামেষ বরস্তূতীয়ঃ ॥ 

ইতি জীববিষয়ঃ | 
ষ্পা্পপীাপাপিপ 

ক্ষযামি গুহং ব্রঙ্গ মনাতনমিত্যনেন ব্যবহিতং জীববিষর়ং যথা তু মরণং 

প্রাপ্যাত্বা ভবতি গৌতমেত্যাদিগ্রতিবচনমিতি বৌজন।। অত্রাহ চোদকঃ 

কিং জীবপরমাআনোরেক এব প্রশ্নঃ কিং বান্টো। জীবস্য। যেয়ং প্রেতে মন্তব্য 

ইতি প্রশ্নোইন্যশ্চ পরমীতনোহ্ন্ত্র ধর্মাদিত্যাদিঃ। একত্বে স্থত্রবিরোধঃ। 

প্রয়াণামি৮তি। ছেদে তু সৌমনদ্যাবাপ্তযগরযাত্বজ্ঞানবিষয়বরত্রয়গদানা- 
নন্তর্তাবে। হস্তত্র ধর্মাদিত্যাদেঃ প্রশস্ত । তুরীয়বরাস্তরকল্পনায়াং বা তৃতীয় 

ইতি শ্রুতিবাধপ্রনস্ণঃ। বরপ্রদানীনন্তর্ভাবে প্রশ্নস্য তদ্বং প্রধানাখ্যান- 
পেশী 

বায়, বরগ্রদান প্রমন্ধে অগি, জীব ও পরমাত্বা এই তিন পদার্থের উপদেশ 

আছে। অন্ত কিছুর উপদেশ নাই। নচিকেতাঁও & তিন পদার্থ জানিতে 

চাহিয়াছিলেন। অন্য কিছু চাহেন নাই। [তত্র'"তদ্যেতি ] যথা 

"নচিকেতা বলিলেন, হে যম! তুমি বদি শ্বর্গসাধন অগ্রিতত্ব জাত থাঁক-- 

তবে তুমি তাহা শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল।, ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন । পুনশ্চ 

বলিলেন “মনুষ্য মরিলে লোকে যে সন্দেহ করে, থাকে ও থাকে না, সেই 

সনেহ্ৰামার বিদুরিত হউক। তোমাথ উপদেশে আমি ষেন উহার তথ্য 
১৯
 

পরধানার্ঘড়মিতি হৃতার্থে। হনুষন্ধেয়) ।_অগ্রি। জীব, পরমাত্মা। এই তিন পদার্ধেরই প্রশ্ন ও) 

গতত্র থাকায় প্রোক্জ অবযক্ত হেয়ও নহে,-প্
রধানও সহে। 



শত 

“অন্যত্র ধর্্মাদস্যাত্রাধর্্মীদন্াত্রাম্মাৎ কৃতারতাৎ । - : 
অন্যাত্র ভূৃতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ.পশ্ঠাসি তদ্বদ” ॥ 

ইতি পরমাত্ববিষয়ঃ | প্রতিবচনমপি-- 
“লোকাদিমগ্সিং তথুবাচ ত্মৈ যা ইষ্ুকী যাঁবতীর্ধ্ব। 

যথা বা” ইত্যগসিবিষয়মূ। পা 
“হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুছং ব্রহ্ম সনাতনমূ। 
যথ| চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥% 

«যোনিমন্যে প্রপদ্যান্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 

্থাগুমন্যেহনুসংযস্তি যথাকণ্ম যথাশ্রুতম্॥” ইতি 
ব্যবহিতং জীববিষয়মূ । ন ভাঁয়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চি- 

দিত্যাদদি বনুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়মূ। নৈবং প্রধানবিষয়? 

গ্রশ্নোহস্তি অপৃষ্ত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তস্যেতি। অন্রাহ, 

যোহয়মাত্মবিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য 

ইতি, কিং স এবাহয়মন্যত্র ধর্্মাদন্যত্রাধ্মীদিতি পুনরনু- 

৫৮৮ ' ধেদাত্বার্শনম্। . [ ১অ,৪খা) 

জ্ঞাত হই। ইহাই আমার তৃতীস প্রীর্থনা।” এটা জীববিষয়ক প্রশ্ন। পরে 

আছে, “যাহাতে ধর্ীধর্ম নাই, যাহা কার্ধ্য কারণের অতীত, যাহা ভুত 

ভবিষ্যতের অন্ত, তাহাই বল” এটা পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন । যমের 

্ত্যুত্রও ধ সকলেরই অনুরূপ যা-“যম নিকেতাঁকে লোক-কারণ 

অগ্নি ও যত ইঞ্টকা সমস্তই বলিলেন” ইহা! অধনিবিষয়ক প্রত্যুত্তর | “আমি 

তোমাকে লোকগুহ্ সনাতন তরঙ্গ বলিব। হে গৌতম! মরণপ্রাণ্ত 

আদম! যাহা বা! যে-গ্রকার হয় তাহ! বলিতেছি। যেমন কর্ম ও যেমন 

জান, মরগপ্রাপ্ত আত্মা তদনথরপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ পুনঃশরীর 

প্রা্ধির জন্ত ভিন্ন ভিপ্ন যোনি প্রাপ্ত হয়।” এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক | 

নচিকেত। প্রধানের কথ! জিজ্ঞাসা কৃরেন নাই, মৃতাও তাহার শ্বরঙা ধরে 

নাই। [অব্ৰাহ্..সামর্থাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জিজ্ঞাম 

ক্রেন, নচিকেতার, “মনুষ্য মরণ প্রা হইলে লোকে ধৈ ষঙ্দেহ করি 

থাকেকেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না,-সুতরাং সন্দেঠ হয়? সে 
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কৃষ্যতে, কিং: বা ততোহন্যোধ্য়মপূর্বধঃ প্রশ্ন উদ্ধাপ্যত 
ইতি। কিঞ্চাতঃ। স এবায়ং প্রশুঃ পুনরনুকৃষ্যত ইতি 
যছ্যচ্যেত তদ দ্ধয়োরাত্মবিষয়োঃ প্রশুয়োরেকতাপত্বেরগ্ি- 
বিয়য় আত্মবিষয়শ্চ ্বাবেৰ প্রশ্বাবিত্যাতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং 
পুশৌপন্যাসাবিতি। অথান্যোহয়মপূর্বঃ পুশ উথাপ্যত 
ইতি যছ্যুচ্যেত ততো যখৈব বরপুদানব্যতিরেকেণ পুশুকল্- 
নায়ামদোষঃ এবং পৃশব্যতিরেকেণাপি পুধানোপন্যাস- 
কল্পনায়ামদোষঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ 
বরপুদানব্যতিরেকেণ পৃশ্বং কঞ্চিৎ কক্পয়ামঃ, বাক্যোপক্রম- 

মপ্যনস্তভূতিং বরপ্রদানে হস্ত মহত: পরমব্যক্তমিত্যাক্ষেপঃ। গরিহরতি-- 
“আত্রোচ্যতে নৈবং বয়মিহেগ্তি। বস্তুতো। জীবপরমাত্মনোরতেদাৎ প্রষ্টব্যা 

ভেদেনৈক এব প্রশ্নঃ। অত এব প্রতিবচনমপ্যেকং হৃত্রং ত্ববান্তবভেদাভি- 

প্রায়মূ। বান্তবন্ জীবপরমাত্মনোরভেদন্তত্র তত্র শ্রত্যুপন্তাসেন তগবতা 

ভাষ্যকারেশ দর্শিতঃ ॥ তথা জীববিষয়স্যান্তিতবনাস্তিতপ্রশ্নস্যত্যাদি। 

যেক্ং প্রেত ইতি হি নচিকেতদঃ প্র্মুপস্রত্য তত্তৎকামবিষয়মলোভধচাস 

কারণে আপনি উহার তথ্য বলুন” যে-আত্মা এই প্রশ্নের জিজ্ঞান্, সেই 

আত্াই কি প্রন্মাতীত, অধর্্মাতীত,” ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছেন? 

অথবা অগ্ত কোন অভিনব আত্মার স্বরূপ এবাক্যে কথিত ব৷ বিজ্ঞাদিত 

হইয়াছে? পূর্বোক্ত প্রশ্টব্য আস্মাই যদি পরবাক্যে কথিত হইয়। থাকে, 

তাহা হইলে আত্মবিষণক প্রশ্নদ্ধয় এক হইয়া পড়ে। সুতরাং এক আত্ম- 

বিষয়ক প্রশ্ন এবং এক অগ্নিবিষয়ক প্রশ্নঃ এই ছুইটা মাত্র প্রশ্নের বিশ্তাস 

হওয়ায় তিন্ প্রশ্নের বিষ্ভান। এ বথা সঙ্গত হয না। আর ষদি অভিনব 

প্রশ্ন উত্যাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে 
বরপ্রদান ব্যতীরেকেও প্রশ্নের 

কলপন। করিতে হয়। (অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিবেতার প্রন 

ছিল, এইন্ূগ অনুমান করিতে হয় |) যদি বরগ্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্ন 

করনা কত, তবে, গ্রশ্নব্যতিরেকে ও প্রধানের 
কল্পনা (বর্ন) করিতে পার। 

এই ব্যাখ্যার প্রতি, আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে আমরা বিন! 

বরঞরদানে [শের করনা করি নাই। বাক্যের উপক্রমের অর্থাৎ রারস্তের 
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সামর্ধযাৎ। বরপৃদানোপক্রমা হি স্ৃত্যুনচিকেতঃসন্বাদরূপ! 
বাক্যপৃৰৃভিরাঁসমাপ্ডেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে । মৃত্যুঃ কিল 
নচিকেতসে পিত্র! পৃহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ, নচিকেতা; 
কিল তেষাং পথমেন বরেণ পিতৃঃ সৌমনস্যং বত্রে,. 
দ্বিতীয়েনাগিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্ববিদ্যাং যেয়ং পেত ইতি, 
বরাণামেষ বরস্তুতীয় ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র যদ্যন্যত্র ধর্ম্মা- 
দিত্যন্যোহয়মপুর্ববঃ প্রশ উদ্থাপ্যেত ততো! বরপ্রদানব্যতি- 
রেকেণাপি প্রশকল্পনাাক্যং বাধ্যেত। ননু গ্রষব্যভেদাঁদ- 
পূর্বেবোহ্য়ং পৃশো। ভবিতুমহতি, পূর্ব্বো হি পৃ! জীববিষয়ঃ। 
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস! মনুষ্যেহস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসা- 
ভিধাঁনাৎ, জীবশ্চ ধর্্মীদিগোচরত্বান্নান্যত্র ধর্্মাদিতি প্রশ- 
মতি, প্রাজ্জন্ত ধর্্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশৃমহতি। 

কপ পো আপা পাপা পাশাপাশি শা পিপাসা 

সামর্থ্যেই আমর! এ দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি । [বর.''লক্ষ্যতে ] এ যম- 

নচিকেতা-সংবাদটী বরগ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখা যায় এবং উহার 
গ্রারস্ত অনুসারে উহাতে বরপৃদানের আন্তিত্ব অগ্ুভূত হয়। [মৃত্যুঃ-'' 
বাধ্যেত] নচিকেতার পিতা! নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে 
মৃত্যু নচিকেতাকে তিন্ বর গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করেন। নচিকেতা 
গ্রথম বরে পিতার সৌমনস্য অর্থৎ প্রসন্নত। প্রার্থনা করিলেন, দ্য 
বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে আতাবিদ্যা জানিবার প্রার্থনা করিলেন। 

আতবিদ্য। বিপিত হওয়াই যে তৃভীর বর, তাহা" “বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ, 

এই কথাতেই ব্যক্ত আছে। এখন বিবেচনা কর, “্যাহা। ধর্শাদ্ির অতীত 

তাহা আমায় বল” এই বাঁক্যে বদ্দি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত 
তাহা হইলে অবশ্তই বিনা বরপ্রদানে (অর্থাৎ বরপ্রদ্নান বাক্য না 

থাকিলেও) অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ায় বাক্যভেন (ছুই বাক্য বা এক 

বাক্যের ছই অর্থ হওয়া) দোষ হইত। [ নহ...গমাঁং ] যদি বল+ জিজ্ঞান্ত 
বস্ত ভিন্ন, তৎকারণে “মন্ত্র ধর্ম প্রশ্নটাও. ভিন্ন অর্থাৎ উহ! একটা 

নুতন বা পৃথক্ প্রশ্ন। নূতন বা পৃথক পুশ বলিবার কারণ এই যে, মরণের 

পর মনুষ্য থাকে কি-না, এ গ্র্ন ভীববিষ/ক। আঁচের ধর্মাদি আঁছে। 
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তীতি, প্রশ্নচ্ছায়। চ ন সমানা লক্ষ্যতে পূর্বব্যাস্তিত্বনাস্তিতব- 
বিশযত্বাতুত্তরস্য ধর্মমাদ্যতীতবস্তবিষন্বাচ্চ, তল্মাৎ গ্রত্যভি- 

জ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদ?, ন পূর্বস্যৈবৌত্তরত্রানুকর্ষণমিতি 
চে, ন, জীবগাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমীৎ। ভবেৎ প্রষব্য- 
ভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যে জীব? প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ। ন ত্বন্যত্ব- 

মস্তি তত্বমসীত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্য;। ইহ চান্যত্র ধর্ম্মীদি- 

ত্যস্য প্রশ্নন্য প্রতিবচনং ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি 

জন্মমরণগ্রতিযেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরগরমেশ্বরয়োর- 

ভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো ভাগী ভবতি। 
স্্ 

স্থতরাং প্যাহ! ধর্মাদির অতীত তাহ! বলুন” এ প্রশ্ন ও ধর্মীদিবিশিষ্ট 

জীবের প্রশ এক নহে। প্রাজ্ঞ আতা ধর্মান্দির অতীত, সুতরাঃ প্রান্ঞ 

আত্যাই “অন্যত্র ধর্মাৎ” প্রশ্নের বিষয়। অপিচ, উক্ত উত্য় বাক্যের 

সাদৃশ্তও নাই। পূর্ববাক্যের বিষয় “থাকে কি না” এবং পর-বাক্যের 

বিষয় ধর্্মাদিবর্জিত বস্ত্ব। সুতরাং সাদৃশ্ঠ নাই।| এই সকল কারণে 

ব্ধি, পূর্ববাক্যে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে গরবাক্যে তাহাই জিজ্ঞামিত 

হইয়াছে এরপ প্রত্যভিজ্ঞ! হয় না। প্রত্যভিজার অভাবে উক্ত প্রশৃদ্ধয় 

পরম্পর বিভিন্ন এবং পূর্ববাক্যের জিজ্ঞান্ত পরবাক্যে পুত বা পুন- 

জাগি হর নাই, ইহা স্থির হয়। এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য 

এইযে, এ ব্যাখ্যা দঙ্গত নহে। কারণ, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বন্ত। 

[ ভবেৎ."*পরমেশ্বরস্য ] ্রষ্টবাভেদ ও প্রশ্বভেদ আছে, এরূপ বলিতে 

পার না। জীব ঘদ্দি প্রান্ত আত্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহ। 

হইলে অবশ্তই 'গ্রষ্টব্যতেদ ও প্রশুভো হইত | প্রত্যুতর বাক্যে জন্ম 

রূপ নিবেধ করায় দেখান ছইসজাছে। জীব ও প্রা ডা যাহা 

বর্মাতীভ তাহা বলুন” এ প্রশর বিগশ্চিৎ জনমনরণবর্জিত" 
এইবগ প্রত 

তর গ্রদত্ত হইয়াছে | ইহাতেহ বলা 
হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, 

তিন নহে। জীবের শরীরণন্পর্ক থাকায়, জন্মমরণাদি আছে, কিন্তু 

পরমেশ্বরের তাহা নাই। (যাহার যাহা না তাহা তাহার সে নিষ্দ্ি 

হইতে পারে না। থাকিলে নিষেধ হন না থাকলে নিষেধ হয় না)। 

৭৫ 
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ভবতি ন 
চর 

্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য 
পরমেশ্বরস্ত । তথা [... রে 

. *ক্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চ উজৌ যেনানুপশ্যত্তি। 
মহান্তং বিভূমাঁত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৮. 

ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশে। জীবশ্তৈব মহত্ববিভূত্ববিশেষণস্থয 
মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন ন প্রাজ্ঞাদন্যো জীব ইতি 

দর্শয়তি | প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্ধি শৌঁকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্ত- 
দিদ্ধান্তঃ। তথা 

“্যদেবেহ তদমুত্র বদমুত্র তদন্বিহ। ঠা 

যৃত্যোঃ স স্বৃত্যুমাঞ্োতি য ইহ নানেব পশ্/তি॥৮ইব্ড 

জীবগ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি । তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্ব- 
নাস্তিত্গ্রশ্নস্যানন্তরং অন্যং বরং নচিকেতে। বৃণী্বেত্যারভ্য 

মৃত্যুনা! তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা বদা 
ন চচাল তদৈনৎ মৃত্যুরত্যুদয়নি:শ্রেয়লবিভাগপ্রদর্শনেন 

শপ পিসপিশীশ  শাপিশিপি শত শি 

শী 

নিষেধের দ্বারা শরীরসম্পর্ক রহিত হইলে জীবের প্রাজ্ঞ দিদ্ধ হয় 

[ তথা..-সিদ্ধান্তঃ ] শ্রুতি বলিতেছেন; “জীব বে-সাক্ষীর (চৈতন্যের) দ্বার 

স্বপ্ন জাগ্রং উভয় অবস্থা দেখে, অনুভব করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ € 

বিভু মাত্যার মনন করিয়া, মননের দ্বার! তাহার সাক্ষাংকার ক।রয়া 

শোকমুক্ত হন।” এই শ্রুতি স্বপ্রজ গ্রদ্দশী জীবকেই মহৎ ও বিভু শবে 

বিশেষিত করিয়াছেন এবং মননের দ্বারা শোক-মুক্ত হওয়া উপদে' 

করির! প্রাজ্ঞ আত্মার সছিত জীবের অভেদ প্রদর্শন কদিয়াছেন। প্রা 

বিজ্ঞানেই শোকের উচ্ছেদ হয়, অন্যবিজ্ঞানে নহে। [তথা"''গম্যতে 

, আরও কথা! আঁছে। ধথা--প্যাহা ইহপোকে, তাহাই পরঞ্জোকে। 'যাং 

পর্নলোকে, তাহাই ইহলোকে। ঈদৃশ আত্মায় যে নানা দর্শন করে 

জেদ-ুদ্ধি-উৎপাঁদন করে, সে মৃতু হইতে মরণ প্রা হুর” এই শি 

ভেদ দর্শনের নিন্দা করিগাছেন। অপিচ, নচিবেত্া জীবধিযয়ক অখি 

নাস্তি প্রশ্ন করিলে যম “তুমি অন্ত বর গ্রার্থনা কর” এইকপ বাক্যে না? 



উহ)... "ভাঁমতী”-টাকাদ্িত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৫৯৩ 

বিদ্যা বিদ্যাবিভাগগ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীপ্নিনং নচিকেতসং 
মন্যে ন ত্বা কামা বহবোহলোলুপন্তেতি প্রশস্য গ্রম্নমপি 
তদীয়ং প্রশংসন্ যছুবাচ,__ 
তং ছুর্দর্শং গুঢ়মনুপ্রবিষ্ং 

গুহাহিতং গম্বরেষ্ঠং পুরাঁণম্। 
অধ্যাত্যৌগাধিগমেন দেবং 
মতা! ধীরে! হর্যশোঁকৌ জহাতি ॥” ই 

তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবেহ বিবক্ষিত ইতি 
গম্যতে । যত্প্রশ্ননিমিভাঞ্চ প্রশংসাং মহতী ম্বত্যোঃ প্রত্য 
পদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানভ্তরমন্যমেব প্রশ্ন- 

জিদ পাস পিস কাপ ক৮াপ পা ০ পাপ ৭ শেপ পপ ৯০, 
পেশ শিট পিস্পোপ্জ। এপস পাপ পি পাপেট পাতি লাক 

প্রতীত্য মৃত্ুর্কিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্ত ইত্যাদিন! রি প্রশস্ত 
গ্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংদন্নন্মিন্ প্রশ্নে ব্রদ্েবোত্তরমুবাঁচ।_-*ভং ছু্দিশিমি”তি | 
যদি পুনর্জীবাৎ প্রাজ্ঞ ভিদ্যেত জীবগোচরঃ প্রশ্নঃ গ্রাজ্ঞগে।চরঞ্চোত্তরমিতি 
কিং কেন সঙ্গচ্ছেৎ। অপি চযদ্বিষয়ং প্রশ্নমুপ্ত্য মৃত্যুটনষ প্রশংসিতো 
নচিকেতা যদি তমেৰ তূয়ঃ পৃচ্ষ্ত্তছুত্তরে চাবদধ্যাৎ ততঃ গ্রশংসা রথ 
্তাৎ প্রশ্নীস্তরে ত্বমাবস্থানে প্রদ্মারিতা সত্যদৃষ্টার্থ শ্তাদিত্যাই।_-“যৎ 
্শ্নে”তি। যশশিন্ গ্রশ্নো বত প্রশ্নঃ়। শেষমতিরোধিতার্থম্। 

প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিচকতা যখন কিছুতেই চলচ্ছিত্ব না 
হইলেন, তখন তিনি অভুদস্ধ ও নিংশ্রেয়ন্ (স্বর্গ ও সোক্ষ ) এই ছুই বিভাগ 
প্রদর্শন পূর্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং নঠিকেনাকে 
বিদ্যার্থ জানিয়! তদীয় প্রশ্নের প্রশংসা করিলেন । পরে বলিলেন, “্ধীর- 

গণ সেই ছূ্দর্শ গুঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গনহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন 
করতঃ অধ্যাতা ঘোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহর্ষবর্জিত হন।” * এই 
এুতির বিবঙ্গিত জীবেশ্বরের অতেদ। [ষৎ...ধর্মাদিতি ] নচিকেতা 
থে ম-্রশেরে নিমিত্ত মৃত্যুর নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন দে এশু পরিত্যাগ 

* ছুরদর্শ ল দুঃখে অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা, দ্ ইন, স্বাভাবিক জ্ঞানের দম্ভ নহেন। সুতরাং 
গৃঢ় »অর্থাৎ ছুর্মক্। অনুপ্র।বষ্ট দেহে জীবক:প অবহিত। গুহাহিত- বি 2 

গহররেঠস» সখি অঞ্ুরে.অবস্থিত। পুরাঙনল-জন্মবঞ্তিত। 



৫৯৪ বেদাস্তদর্শনম্। [ ১অ, ৪পা, 

মুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা! সর্ব গ্রশংস। প্রসারিত। স্যাৎ। 
তক্মাৎ, যেয়ং প্রেত ইত্যস্যৈব প্রশ্নস্যৈতদ ুকর্ষপমন্যাত্র 
ধন্মাদিতি। বত, গ্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদুষণম্। তদীয়- 
দ্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ। পূর্ববন্র হি দেহাদিব্যতি- 
রিজ্তস্যাত্মনোহস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরত্র তু ত্যৈবাসংসারিত্বং 
পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবর্ততে তাবদ্ধদ্মীদিগৌচ- 
রত্বং জীবপ্য জীবত্বপ্চ ন নিবর্ততে । তন্নিবর্তনেন তু প্রাজ্ঞ 
এব তত্বমসীতি শ্রত্য। প্রত্যাধ্যতে । ন চাবিদ্যাবত্তে 

তদপগমে চ বস্তুনঃ$ কশ্চিদ্বিশেষোহস্তি। যথা কশ্চিৎ 

সন্ভমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং অন্যমাঁনো। তীতো। 'বেপ- 

মানঃ পলায়তে, তঞ্চাপরো জ্রয়াৎ মাঁভৈধীঞ নায়মহীরজ্- 

করিয়া যদি প্রশাস্তত্প করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্রই মৃত্যুককত সমন্ত 

গ্রশংসা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। অতএব, ইহা অবশ্থ 

্বীকা্ধ্য যে, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস? মন্তৃষ্যে” এই প্রশের প্রষ্টবাই “অন্থত্র 

ধর্মাৎ” এই বাক্যে অনুক্ষ্ট হইয়াছে। [যত"*প্রত্যাধ্যতে | বলিয়া 

ছিলে, প্রশ্নবাক্যের বৈলক্ষণ্য আছে; আমরা বলি। তাহা নাই। এ স্থলে 

বাক্যের আকার গত সাদৃশ্ঠ না থাকা দৌষ নহে। কারণ এই যে) “অন্তত 

ধন্মীৎ৮ এই বাক্যে নচিকেতা কর্তৃক পূর্ববজিজ্তান্তের বিশেষ ভাবটা পুন- 

জিজাসিত হইয়াছে মাত্র। পূর্বে দেহাতীত আত্মার অহ্ত্ব। পরে তাহার 

অসঃসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । যত কাল ন! অবিদ্যাবিনাশ হয় ততকাগ 

ভ্রীবত্ব এবং ততকাল ধর্াধর্ের অধিকার। বিদ্যা নিবৃত্ত হইলেই 

“তত্বমসি” বাকা আত্াার প্রাজ্ঞতা (বিশুদ্ধচিজ্রপতা) বোধ করায়। 

[ন চ...দ্রষ্টব্যম্ ] অবিদ্যাকালে ও তাহার অভাবকাঁলে বন্তর কোনরূপ 

বিশেষ (তারতম্য ) ঘটন1 হয় না। আতা অবিদ্যাকালে যন্রপ,, অবিদ্যার 

অভাঁবকালেও তন্প। মন্দান্ধকার-মগ্র রজ্জুতে সর্প ভ্রান্ত হইয়া ভীত ও 

পলায়নপর হইলে যদি কেহ বলে, “ভয় নাই, উহা! রজ্জু, সর্প নছে, তাহ) 

হইলে তাঁহার সর্পভদ্ব পরিত্যক্ত হয়। ন্ৃতরাং অলকম্পািও নিবৃত্ত 

হয়। যৎকাঁলে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ছিল তৎকালে ও নর্পবুদ্ধির অপগম কাঝে 



থু) ]. "ভামতী”টাকাধিত-শাক্করতাষ্য-সহিতম্। ৫৯৫ 

রেবেতি। মচ তছুপশ্রত্যাহিকৃতং ভয়মুৎস্থজেৎ বেপথুং 

পলায়নঞ্চ, ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকাঁলে চ বস্তবনঃ কশ্চি- 
দ্বিশেষ; স্যাৎ তখৈবৈতদপি দরব্যমূ। ততশ্চ ন জাঁয়তে 
ত্রিয়তে বেত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বাস্তিত্প্রশ্নস্য পৃতি- 
বচনমৃ। সুত্রস্ত্বিদ্যাকল্সিত জীবপ্রীজ্ৰভেদীপেক্ষয়া যৌজয়ি- 
তব্যমূ। একত্বেইপি হ্যাত্ববিষয়স্য প্রশ্নপ্য প্রায়ণাবস্থায়াং 

ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্তৃত্বাদিসংসারত্বভীবান- 
গোহনাচ্চ পূর্ব্বন্য পর্ধ্যায়দ্য জীববিষয়ত্বমুংপ্রেক্ষ্যতে, উত্ত- 
রস্য তু ধর্ম্মাদ্যত্যয়নক্বীর্তনাৎ প্রীজ্ঞবিষয়ত্বমিতি, ততশ্চ 

যুক্তাইগ্রিজীবপরমাত্বকল্পনা | প্রধানকপ্পনায়ান্ত ন বর-. 
প্রদানং ন প্রন্মো ন প্রতিবচনমিতি বৈষম্যং স্যাৎ ॥ ৬। 

মহদচ্ট ॥11% 

রজ্জর স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ ঘটনা হয় নাই। যাহা রজ্জুর স্বরূপ তাহ 

উভয়কালেই সমান। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি অবিদ্যাকালের ও 
তাহার অভাবকালের আত] ইতর বিশেষ বর্জিত জানিবে। [ ততম্চ.' 

স্যাৎ] “বিপশ্চিৎ জগ্গেন না, মরেন না।” এ সকল কথাও অন্তিনাস্তি 

প্রশ্নের প্রত্যুত্তর । জীব ও প্রাজ্ঞ এক নহে, ভিন্ন, এ ভাব অধিদ্যাকল্লিত। 

দেই করিত ভাব বা ভেদ লইয়াই সুত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয়। মৃত্যুকালীন 

আতাস্বসবীক্ষ সংশয় উত্থাপন করায় এবং কর্তৃত্বাদি সংসারধর্থের নিষেধ 

করায় বুঝিতে হইবে, পূর্ববাক্যের বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের 

বিষয় স্বরূপ । অতএব, উদীহ্ত শ্রুতিতে অগ্নি, জীব, পরমাত্যাঃ এই 

তিনের কল্পনা করাই উচিত। যদি প্রধানের কল্পনা কর, তাহা হইলে 

বরপ্রদান ও গ্রশব সমান হইবে না। (সমান না হইলেই প্রলাপতুল্য হইবে 

পরস্ত তাহা কাহার ঈপ্সিত বা স্বীকাধ্য নহে)। 

* মহত্ব মহচ্ছ্বান্ক | শ্রোতোহব্যক্তশবো ন সাহ্যাসাধারণতত্বগোচরো বৈদিকশব্ব- 

ত্বাৎ মহচ্ছন্বদ্দিতি সুত্ধার্থ; ।_যেমন অরতুক্ত মহতশব সাংখ্যাভিমত তথ্ের বোধক লে, 

তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শববও সাংখ্যাতিপ্রেত তত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে। 



৫৯৬ খেধাস্তদর্শনমূ। . 1১, ৪পা, 

যথা মহচ্ছব্দঃ সাষ্য্েঃ সত্তামাত্রেহপি প্রথমজে প্রযুকো 
ন তমেব বৈদিকেহপি প্রয়োগেহভিধত্তে | বুদ্ধেরাত্মা মহান্ 
পরঃ, মহান্তং বিভুমাকআ্ীনং বেদাহমেতং পুরুষৎ মহান্তম্, 
ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যে! হেতুভ্যঃ । : তথা- 
হব্যক্তশব্দোহপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমহ্তি। 
অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য ম্মার্তস্য শব্দবস্মূ ॥ ৭ ॥ 

চমনবদবিশেষাং ॥ ৮ ॥ * 
পুনরপি প্রধানবাদী অশবত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ। 

কম্মাৎ। মন্ত্রবর্ণাৎ- ও ্ 
. স্পেপেপপপাস্পিপী টিপি পপ 

অনেন সাংখ্যপ্রপিদ্বেব্েদিকগ্রসিদ্ধ্যা বিরোধান্ন সাঁংখ্য প্রসিদ্ির্কেদ 
আদর্তব্যেত্ুক্তম্। সাংখ্যানাং মহত্বত্বং সত্তামাত্রং পুরুষারথক্রিয়াক্ষমম্। 
সত্তদ্য ভাঁবঃ সত্ব! তন্মাত্রং মহত্তত্বমিতি। যা যা পুরুষার্থক্রিয়! শব্ধাছ্যুপ- 

ভোগলক্ষণা চ সবপুরুষান্ততাখ্যাতিলক্ষণ| চ স] সর্ব! মহতি বুদ্ধো সমাপ্যত 
ইতি মহভত্বং সত্তামাত্রমুচ্যত ইতি। ” 

খ্যকার যে-অর্থে মহৎ-শকের প্রয়োগ করিয়াছেন), বৈদিক মহত্ব 

সে অর্থে প্রযুক্ত নহে। কারণ এই যে, “বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আতা! শ্রেষ্ট? 

“আত] মহান্ ও বিভূ” “আমি মহান্ পুরুষকে জানি” ইত্যাদি ইত্যাদি 

গ্রয়োগে মহত্শবের বিশেষণে আতা ও পুরুষ শব আছে। (আত্]াদি 

বিশেষণ থাকায় বৈদিক মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত দ্বিতীর 'তত্বের বোধক 

নছে)। যেমন বৈদিক মহত্শব সাংখ্যাভিমত তত্বের বোধক নহে, 

তেমণি, বৈদিক অব্যক্ত শবও সাংখ্যাতিমত তত্বের (প্রকৃতির) বোধক 

নছে। কাধেই বলিতে হয়, সাংখ্যস্ত্যুক্ত অব্যক্তাদি শব্দের বৈদিকন্ব 
নাই। রর 

গ্রধানবাদী পুনর্ধার বলিবেন, প্রধান অবৈদিক নছে। করণ, বেদ 

+ ক্রতাবজাশবঃ প্রধানাতিপ্রাযেপৌক্ত ইতি নিয়ত, ন শকাতে অবিশেধাধ বিশেষাব 
ধারণকারপাতাবাৎ চমসবৎ যথা চমস-শব ইতার্থ: তু আন্জ/ শব পধ।নার্েই প্রযু্ত 

হইয়াছে, অন্ অর্থে নহে) ইছা নিয়ম পূর্বক বলিতে পার না। . কেপ যেরূপ নিশ্্য়খের 

গোধক প্রমাণ নাই। - 6 4 4 
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৮] "ভামতী”টকাস্থিত-শাঙ্করভাষা-সহিতম। ৫৯ 

,.. “অজামেকাং লোহিতশুককৃষ্ণাং 
.... বন্থীঃ প্রজা! সজমানাং স্বরূপাঃ। 

| অজে। হোকো! জ্ঘমীণোহনুশেতে 
জহাঁত্যেনীং ভূক্তভোগামজোহন্যঃ ॥৮ ইতি | 

অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুরকৃঞ্চশব্দৈরজ?সত্বতমাস্য- 
ভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্ধনাত্বকত্বাৎ | শুর্ং সত্বং 
প্রকাশাত্বকত্বাৎ | কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্বকত্বীাৎ | তেযাং 

সাম্যাবস্থাবয়বধনমৈর্বর্যপদিশ্বতে লোহিতশুব্লকুষ্েতি। ন 
জায়ত ইতি চাজ! দ্যাৎ,মূলগ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাং। 

স্পা” পপর পাস পপ পপ পিপি শা পিশীশীপাপীসিতী পাপী আপীল সাপ শি 

অজাশৰে যদ্যপি ছাগায়াং বব্স্তথাপ্যধ্যাত্মবিদ্যাধিকারান্ন তত্র বষ্ঠিতু- 
মর্হতি। তক্মাদ্ছেরসন্তবাৎ যোগেন বর্তয়িতব্য;। তত্র কিং স্বতন্্ং 
প্রধানমনেন মন্্রবর্ণেনানৃদ্যাতামূত পারমেশখরী মায়াশক্তিন্তেজোবন্ব্যাক্িযা- 
কারণমুচ্যতাম্। কিং তাবৎ প্রাপ্তম। গ্রধানমেবেতি। তথাহি।--যাদৃশং 
গ্রধানং সাংটগ্যঃ ক্ব্ধ্যতে তাদৃশমেবান্ষিরন্যুনানতিরিক্ঞং প্রতীয়তে | সা 
হি প্রধানলক্ষণ! প্রক্কৃতির্ম জায়ত ইত্যঙ্জ| চ এক! চ লোহিততশুরুকৃষ্ণা চ। 
ঘ্যপি লোহিতত্বাদয়ে। বর্ণা ন রজঃগ্রভৃতিযু সম্তি, তথাপি লোহিতং কুনু- 

সাবি রপ্ধরূতি রজে| হপি রঞ্জগতীতি লোহিতম্। এবং প্রসন্নং পাঁথঃ শুরুং 

নতমাপ গ্রমন্নমিতি শুরূুম। এবমাবরকং মেঘাদি কঞ্চং তমোপ্যাবরকমিতি 

ক₹ঝগ। গরেণাপি নাব্যাকৃতগ্য স্বরূপেণ লোহিতত্বাদিযোগ আন্ছে়ঃ কিন্ত 
কে ০ ৩. পাশ সপ শী পিশীিখ 

শা্পপাপপীপাপ পশশাত পতি বিপাশা তাশিপাশীশীশা তা 

মন্ত্রে গ্রধানার্৫থক অজাশব্দ আছে। যথা--“কোন কোন অজ (আয়!) 

লোহিত-্ক-বর্ণ। ও ম্বমদৃূশ বহু সন্তান গ্রণবিনী অজার প্রতি 

্রীতিবিশিষ্ট ইইয়। তাহারই অন্থুরূপ হইয়। আছে! অন্য অজ তাহাকে ভোগ 
করিয়। পরিত্যাগ করিতেছে”? এই মন্ত্রে যে লোহিত শুরু কৃ শব আছে, 

তাহার অর্থনীজঃ যত ও তমঃ। রঞ্জন গুণ অনুারে লোহিত-শব্ের অর্থ 

রজঃ প্রকাশ গুণ সাম্যে শুক্ূশব্ের অর্থ সত্ব, আবরণস্বভাবহেতু কষ 
শবের অর্থতমঃ। যদিও গণত্রয়ের সাম্যাবস্থারপ অজা এক, তথাপি, 

অবয়ব ধর্ম অনুসারে তিন্ (লোহিত। ভুরু, কৃ )। [ন জায়ত,..ইতার্থ; ] 
টে 

যেহেতু জমে মা, সেই হেতু অঞজা। দাংখাও স্বীকার করেন, মূঝ-্রককৃতি 



8৯৮ বেদস্তদর্শনম্। * “ [ ১অ, ৪) 

নবভাশবঃ ছাগায়াঁং রূঢ়? | বাঢ়মৃ। সা তু রূটিরিহ নাশ্র- 
গিতুং শক্যা বিদ্যাপ্রকরণাৎ। সা চ বহবীঃ প্রজা ন্তৈগুণ্যা. 
দ্বিকা জনয়তি। তাং প্রকৃতিং অজো হোক? পুরুষঃ জুষমাণঃ 

 পীয়মাণঃ সেবমানে। বাহনুশেতে-__তামেবাবিদ্যয়া আত্মত্ে- 
নোপগম্য স্থখী ছুঃখী মুডোইহমিত্যবিবেকিতয়! সংসরতি | 

পাপ পপ পপর আপ সপ পা শিপ পা এ পপ 
শিস তি শপিপিপাশাশা পাস্তা 

ততকাধ্যস্য তেজোবন্নস্য রোহিতত্বাদিকারণ উপচরণীয়ম। কার্য্যমারূপ্যেগ 
বা কারণে কল্পনীরং তদন্মাকমপি তুলাম্।এ্লাজে! হোকো জ্যমাণো। ইন্গুশেতে 
অহাত্যেনাং ভূকভোগামজোইন্ত* ইতি ত্বাত্মভেদশ্রবণাৎ সাংখ্যশ্বতেরেবাত্র 
মন্ত্রে প্রত্যভিজ্ঞানং ন তবব্যারৃতপ্রক্রিয়ায়াঃ। তন্তান্মৈকা সব্যাস্যুপগমে- 
নাততেদাভাবাৎ। তশ্মাৎ শ্বতন্ত্রং গ্রধানং নাশব্দমিতি প্রাপ্তম। তেষাং 
সান্যাবস্থা অবয়বধর্মৈরিতি। অবয়বাঃ প্রধানস্যৈকস্য সত্বরজন্তমাংসি 
তেষাং ধর্দা লোহিতত্বাদয়ন্তৈরিতি। “গ্রজান্মৈগুণ্যান্থিতা" ইতি। ্ুখ- 

.ছুংখমোহাত্মিকাঃ। তথাহি।-মৈত্রদারেষু নশর্দায়াং মৈত্রস্য স্ুখং তৎ কগ্য 
হেতোস্তং প্রতি সত্বপমুদ্তবাৎ। তথ] চ তৎসপত্ীনাঁং দুঃখং তং কদ্য 
হেতোস্তাঃ প্রতি রজঃসমুদ্ভবাৎ। তথা চৈত্রপ্য তামবিনতো। মোহে বিষাদঃ 
স কম্য হেতোন্তং প্রতি তমঃসমুদ্তবাঁৎ। নর্মদয়! চ দর্ধে ভাব। ব্যাখ্যাতাঃ। 
তদিদং ত্রৈগুণ্যান্িতত্বং গ্রজানাম। অন্থুশেত ইতি ব্যাচ্টে।-"তামেবা 
বিদ্যয়ে”তি। বিষয় হি শব্জাদয়ঃ প্রক্কৃতিবিকারাস্ত্রিগুণ্যেন সুখছুঃখমেহা- 
স্বান ইন্ড্রিয়মনোহঙ্কার প্রণালিকয়া বুদ্ধিসবমুপসংক্রামন্তি। সেন তদ্বুদধি- 
সত্বং গ্রধানবিকারঃ সুখছুঃখমোহাত্মকং শব্দাদিরূপেণ পরিণমতে | চিতি- 
শক্তিত্বপরিণামিস্ত গ্রতিসংক্রমাপি বুদ্ধিসত্বাদায্ুনো বিবেকমবুধ্যমান] বুদ্ধি 
বৃর্যেব বিপর্ধ্যামেনাবিদায়! বুদধিস্থান্ সুখারদীন্ আত্মন্তভি মন্তমানা মখাদি- 
মতীব ভবতি। তদিদমুক্তং গ্ুখী দুঃখী মুড়ো২হমিত্যবিবেকিতয়া সংসর- 
হ্্যেকঃ। সতবপুরুষাগ্ তাখ্যাতিসমুন্সংলিতনিখিলবাসনাবিদ্যাবন্ধতবন্যো সহ 

০২২ পশী্ীিশশি পা শপপশিশীতি এপ জিসপীপাপ। 

বিকার.বার্জত। অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়া অজা। 

স্বীকার করি, অজাশব্দ ছাণী অর্থে রূঢ়, অর্থাৎ প্রসদ্ধ। কিন্তু বিদ্যা গ্রকরণে 
সে অর্থের গ্রহণ নাই।- ত্রিগুণ! অজ] ত্রিগুণা বহুপ্রজ। প্রসব করিতেছে। 
অজ অর্থাৎ জন্মবর্জিত পুরুষ মেই অঙ্জানায়ী প্রক্কৃতির সেবা! (ভোগ) 
করতঃ অন্ুশয্িত হইতেছে। অর্থাৎ অজ্ঞ,ন বশত্রঃ তাদৃশী অগ্জাকে আপনার 



৮১] "ভামতী"-টাকাদ্িত-শাস্করতাষ্য-সহিতম্। ৫৯৯ 

অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানেো! বিরক্তো 
জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরি- ' 
ত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ। তম্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা 
কাপিলানামিত্যেবং প্রাণ্ডে ভ্রমঃ। নানেন মন্ত্রেণ শ্রুতি- 
মূলত্বং সাঙ্খ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম। ন হায়ং মন্ত্র স্বাত- 
স্যেণ কঞ্চিদপি বাদং মমর্থযিতুমুত্হতে | সর্ধত্রাপি ষয়া 
কয়াচিৎ কল্পনয়াহজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাঙ্্যবাঁদ এবে- 
হাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকা'রণাভাঁবাৎ চমসবহ | 
যথাহি, অর্ধাখিলশ্চমস উ্ধবুপ্ ইত্যশ্শিম্মন্ত্রে স্বাতস্ত্েণাহয়ং 
নামাসে। চমসোহভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তং সর্ববাত্রীপি 
ত্যেনাং প্রক্কৃতিম্। তদিদমুক্তং “অন্যঃ পুরগরিতি | তুক্তভোগামিতি 
ব্যাচ্টে।-ক্কতভোগাপবর্ণাম। শব্দাছ্যপলব্র্ভোগঃ । গুণপুরুষান্যতা'- 
থ্যাতিরপবর্গঃ। অপবৃজ্যতে হি তয় পুরুষ ইতি।--এবং প্রাপ্তে হভিবীয়তে। 
ন তাবৎ অজো! হোকে। ভূষমাণোন্থশেতে জহাত্যেনাং তুক্তভোগামজোইন্ত 
ইত্যেতদাত্মভেদ্প্রতিপাদনপরমপি তু দিদ্ধমাত্মভেদমনুদ্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতি- 
পাদয়তীতি স চানৃদিতো। ভেদঃ-_ 

তাবিয়। সুখ দুঃখ মোহ অন্থভব করতঃ সংসারী হইতেছে। আবার অন্ত 
অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে। 
অর্থাত প্রক্কতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও স্বস্থ হইতেছে । [ তশ্মাৎ"", 
শরয়িতুম্] যেহেতু শ্রুতিতে এ সকল কথা আছে সেই হেতু স্বীকার কর! 
উচিত, সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিমূলক। এই পূর্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমর! 
বলি, উদ্দাহৃত মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতের শরতিমূলকতা নিশ্চয় হয় না। 
[ন হয়ং...নিয়স্তম] এ মন্ত্র স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না। 
কারণ, অন্ত অর্থের কল্পনা করিলেও অজাশব্দের ব্যুৎপত্তি বজায় থাকে । 

প্রদর্শিত মন্ত্রের অজজাশব যে সাংখ্যসম্মত গ্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অন্ত 

অর্থেনহে, এরূপ নিশ্চয় করিবার জনচ কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই। 
& অজ চমস-শকের সদৃশ জানিবে। বেদ মন্ত্রে আছে, চমস অধে! 
গভীর ও উদ্ধে উচ্চ এতদ্ঘারা নিশ্চয় হয় না যে অমুক বস্তই চমস, 

১ পু 
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যথাকথঞ্চিদর্ববাথিলত্বাদিকল্পনৌপপত্তেঃ। এবমিহাঁপ্যবিশে- 
যোহজামেকামিত্যস্য মন্ত্রস্য। নাশসিম্ন্ত্রে প্রধানমেবাঁজাভি- 
প্রেতেতি শক্যতে নিয়ন্তৃমু। তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হার্ববা- 
খিলশ্চমস উ্দবুপ্ধ ইতি বাক্যশেষীচ্চমসবিশেষপ্রতিপত্তি- 
ভবতি, ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপভব্যেতি অত্র আ্রমঃ ॥৮] 
জ্যোতিরুপক্রম! তু তথা হাধীয়ত একে ॥ ৯। 

পরমেশ্বরাছুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোহবন্নলক্ষণা 

“একো! দেবঃ সর্বভতেষু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্ধভৃতান্তাত্বাঃ ইত্যাদিক্রৃতি- 
ভিরাস্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাভির্বিরোধাৎ কাল্গনিকোইবতিষ্ঠতে। তথ! চ 
ন সাংখ্যপ্রত্রিয়ায়াঃ প্রত্যতিজ্ঞানমিত্যজাবাক্যং চমদবাকাবৎ পরিপ্লবমানং 
ন স্বতন্ত্রগ্রধাননিশ্চয়াক় পর্যযাগম্। তদিদমুক্তং হুত্রকৃত! চমসবদবিশেষাদ্িতি। 
উত্তরসুত্রমবতারয়িতুং শঙ্ষতে-_-তত্র ত্বিদং তচ্ছির ইতি। হুত্রমবতারয়তি।-. 
অত্র ব্রমঃ-- 

সর্বশাখাপ্রত্যয়মেকং ত্রন্দেতি স্থিতে শাখান্তরোক্তরোহিতাদিগুণ- 

অন্য কিছু চমন নছে। অধোগভীর যে কোন স্থান (গিরিগুহাঁদি ) 
সমস্তই চমস হইতে পারে । অজা-শব্দকেও এরূপ অনির্দিষ্টবাঁচী জাঁনিবে। 
উহার দ্বার নিশ্চিতরূপে সাংখ্যাভিমত প্রর্কৃতির গ্রহণ হইতে পারে ন|। 
[ তত্র-.'ব্রমঃ) অতএব, যেমন চমস-মন্ত্রের শেষে “ইহা! তাহায়ই মন্তক। 
যেহেতু ইহ! অধঃখানিত ও উপরি উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস* এইরূপ বাক্য 
থাকায় তদ্দার! নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যা- 
স্তরের দ্বারা অজা-শবের প্রক্ৃতার্থ নির্ণয় হইবে । যে বাক্যের দ্বার! অজ্ঞা- 
শব্জের গ্ররুতার্থ নির্ণয় হয় তাহা বল যাইতেছে । 

পরমেস্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, অপৃ, অন্ন (পৃথিবী) 

* জ্োতিরুপত্রম] তু জ্যোতিরাদযা এব অজা প্রতিপত্তবা!। হি ঘত্ঠঞএকে 'শাখিনন 
তথ। অধীয়তে আনস্তি।--পরমেশ্বরোৎগন্ন তেজঃ প্রভৃতি (তেজ; জল ও পৃথিবী )--যাহ। 
হুল নৃষ্টির উপাঁদান--তাহাই অজামন্ত্রেমে অজা। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা 
(ছান্দোগ্য) তে অপ্ গু অন্নের উৎপত্তি বলিয়। সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রন্ৃতিকে যথাক্রমে 
লোহিত, শুরু ও কৃষ্ধরূগী বলিয়! বরণন করিয়াছেন) রি 
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চতুর্ব্বিতৃতগ্রমস্য, প্রকৃতিভূতেয়মজ! প্রতিপত্তব্যা। তু- 
শব্দোহবধারণার্থঃ। ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মন্ভা বিজ্ঞেয়া ন 
গুণৃত্রয়লক্ষণা। কম্মাৎ। তথা ছেকে শাখিনন্তেজোঁ-' 
ইবঙ্নানাং পরমেশ্বরাছুপতিমান্নায় তেষামেব রোহিতাদি- 
রূপতামামনস্তি, যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসম্তদ্রপং যচ্ছক্ং 
তদপাং-যতকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি। তান্যেবেহ তেজো ইব- 
নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, রোহিতাদিশব্দসামান্তাৎ, রোহি- 
তাঁদীনাঁং শব্দানাং রপবিশেষেষু যুখ্যত্বাৎ, ভাত্তত্বাচ্চ গুণ- 

যোগিনী তেজোবনলক্ষণা জরায়ুজাগ্জস্বেদজোতিজ্জচতুর্কিধ ভূত গ্রামপ্রক্কতি- 
ভঁতেয়ম্।! গ্রতিপত্তব্যা। রোহিতগুর্ুরুষ্ণামিতি রোহিতাদিরূপতয়! তস্যা 
এব গ্রত্যভিজ্ঞানান্ন তু সাংখ্যপরিকল্পিত প্রকৃতিঃ। তসা। অপ্রামাণিকতয়া 
শ্রতহান্বশ্রত কল্পনাগ্রসঙ্গাৎ রঞ্রনাদিন! চ রোহিতাদছ্যপচারম্ত সতি মুখ্যা থ- 
সম্ভবেইযোগাৎ। তদিদমুক্তং “রোহিতাদীনাং শব্দানামিগতি | অজাপদস্ত 
চ সমুদায়প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেন ন জায়ত ইত্যবয়বগ্রসিদ্ধযাশ্রয়ণে দোঁধ- 
গ্রসঙ্গাৎ। অত্র তু রূপককল্পনয়! সমুদ্র গ্রসিদ্ধেরেবানপেক্ষায়াঃ স্বীকারাৎ। 

এতন্নামক ভূত্ক্্_যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান, শ্রুতি তাহা- 
কেই অজ! বলিয়াছেন। তুশব্দে নিশ্চয়। নিশ্চিত হুক্মভৃতত্রয়ই অজা| 
কারণ এই যে, সাঁমবেদের এক শাখায় ('ছান্দোগ্য উপনিষদে ), পরমেশ্বর 
হইতে তেজ, অপ ও অন্ধের উৎপত্তি এবং সে গুলির যথাক্রমে লোহিত, 
শুরু ও কৃঞ্চরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা--“অগ্নির যে রক্তরূপ- তাহ! 
তেজের।" অগ্নির যে শুক্ুরূপ),_তাহা জলের । অগ্নির যে কৃষ্রূপ--তাহা 
অয়ের অর্থাৎ পৃথিবীর ৮ [ তান্যেবেহ.."অবগমাৎ] ছান্দোগ্যে যেগুলির 
(তেজঃ প্রভৃতির ) উপদেশ হইয়াছে, সেই গুলিই অজামন্ত্রে লোহিত-শুক্- 
বষ্ নামে বর্ণিত ও অজাশবে অভিহিত হইয়াছে, ইহা গ্রত্যভিজ্ঞাত হয়। 
লোহিত, শুরু, কৃষ্ণ) এই শব্জত্রয়ের সমানতাই গ্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের কারণ । 
(অন্বামন্ত্রে লোহিত-গুরু-কৃষবর্ণ বিশিষ্ট অজা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-শুব- 
কষণবর্ণবিশিষ্ট ভূতনুক্)। অপিচ, তেজঃ প্রভৃতি শব রূপবিশেষই রন 
তজ্জন্ত ববগ অর্থই-উহাদের মুখ্য অর্থ। গুণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা! গৌণ অর্থ 



৬২ - বেদাস্তদর্শনম্। 1১, ৪পা, 

»বিষয়ত্বস্য অসন্দি্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যাঁষ্যং মন্যান্তে, 

তথেহাপি, ব্রহ্মবাদিনো বদস্তি কিংকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপ- 

ক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগত1 অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুৈ- 

নিগুঢামিতি। পারমেস্বর্ধ্যাশ্চ শকেঃ সমস্তজগন্িধায়িন্যা 
বাঁক্যোপক্রমেহবগমাঁৎ। বাঁক্যশেষেহপি-" | 

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্চ | ইতি। 

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবাব- 

গমাঁৎ ন স্বতজ্্রা কাঁচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণা- 

স্ায়ত ইতি শক্যতে বভুমূ। প্রকরণাঁৎ তু সৈব দৈবী 
শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রে 

টি0৮751875858588588888 রি 

অপি চায়মপি শ্রুতিকলাপোহস্মন্র্শনানুগুণে। ন সাংখ্যস্থৃত্যহ ইত্যাহ।-- 

“্তথেহাগীগতি । পকিংকারণং ব্রন্দেত্যুপক্রম্যে”তি। রঙ্াপ্বরগং তাব- 

জ্গৎকাঁরণং ন ভবতি বিশুদ্বত্বাত্বস্য। ঘথাহুঃ- | 

'পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাশু্ধা বিক্ৃতির্ভবেৎ।/ 

ইত্যাশয়রতীয়ং শ্রুতিঃ। পৃচ্ছতি ।-__কিংকারণং যন্ত ব্রদ্ধণৌ জগৎ" 

পন্তিস্তৎ কিংকারণং ত্রন্দেত্যর্থঃ। তে ব্রদ্মবিদে! ধ্যানযোগেনা্বানং গতাঃ 

প্রাপ্ত অপশ্থন্নিতি যৌজনা। “যো ঘোনিং যোনিমিশতি। অবিদ্যাশক্তি- 
চ350881548/9243848-4888885

 

হয়। যে অর্থে সন্দেহ নাই সেই'অর্থের দ্বারাই সন্দিদ্ধ অর্থের সন্দেহতঞ্জন 

করা উচিত। ছান্দোগ্যে কত্রদ্বাদীর! বলেন, ব্রহ্ম কোন্ কারণ শক্তি) 

বিশিষ্ট ?” এই বাক্যের পরে “তাহীরা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়া 

ছেন, আত্মদেবের শক্তি গুণের দ্বারা আবৃত।* এই বাক্য জাছে। এই 

বাক্য জগৎকর্্ী ধ্রগী শক্তির উপদেশ হইয়াছে। [বাকা--ব্ুম্) এ 

প্রস্তাবের শেষ বাঁক্যেও অবিদ্যার উপদেশ আছে। যথ1--“মায়াই প্রন্কৃতি 

এবং তদধিষ্ঠাত! পরমেশ্বর, ইহা জ্ঞাত হইবে।* প্যিনি গ্রুতেযক যোনিতে 

( প্রত্যেক প্রকৃতিতে ) অধিষ্ঠিত।” এ লকল প্রমাণ সত্তে অজান্তে অঙা 

শবে সাংখ্যসক্মত প্রধান-নামক"শ্থতন্ত্র পদার্থ অভিহিত হইয়াছে, এরূপ 

বৃলিত্তে পারিবে না। [ গ্রকয়ণাৎ.*মুক্তম্ 4. প্রকরণ আনুমারেও স্থির 

হয়, জান! যায়, যাঁহ। অব্যাকতনামন্ধপিনী বীজপক্জিশ্যাছা। রক্ত জগতের 



উ*ছ১]:,. *তামতী!-টাকাছিত-ান্করভাষা-সহিতম্। ৬৩ 

গাম্বায়ত.ইত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ঠদ্ররূপ্যেণ 
ত্রেরপ্যমুক্তমূ। কথং পুনস্তেজোধবন্নানাস্ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপা- 
হ্জা প্রতিপঞ্জুং শক্যতে। যাবতা ন তাবতেক্রোইবন্নেন্ব- 
স্বাকৃতিরস্তি । ন চ তেজোবন্নলানাং জাতিশ্রবণাদজাতি- 
নিমিতোহপ্যজাশবঃ সম্ভবতীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ৯। 

কণ্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ॥ ০ ॥ * 
নায়মজাকৃতিনিমিতোহজাশবদো! নাঁপি যৌগিকঃ কিং 

তহি কল্লনোপদেশোহয়ং অজারূপককৃপ্তিস্তেজোইবন্নলক্ষ- 

ধোনিঃ সা চ গ্রতিজীবং নানেত্যুত্তং অতো! বীগ্মোপপন্না। শেষমতি- 
রোহিতার্থম্। হুত্রান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কতে ।--“কথং পুনরি”তি। অজ্ঞা- 
কৃতির্জাতিত্তেজাবন্নেযু নান্তি। ন চ তেজোবন্নানাং জন্মশ্রবণাদজন্ম- 
নিমিত্বোপ্যজাঁশব্ঃ সম্ভবতীত্যাহ।_-"ন চ তেজোবল্লানামি”তি। হৃত্রমব- 
তারয়তি। “অত উত্তরং পঠতি” | 

পূর্বাবস্থা--যাহ! আত্মদেবতার (পরমেশ্বরের ) স্ৃষ্টিশক্তি-_-তাহাই অজা- 
মন্ত্রের জা এবং তাহারই নিজবিকার ও অবয়ব অনুষায়ী ত্রৈরূপ্য। 
[ কথং"'পঠতি ] বাদ্দিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তেজ অপ্ অন্ন, 
এ তিনটী উৎপক্ন পদার্থ (পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন) স্থতরাং উক্ত ত্রিতয়ের 
অজাত্ব নাই। যাহ! জন্মবান্ তাঁহ৷ অজ নহে, জ। জ-কে অজ বলা 
বিরুদ্ধ। এ আপত্তির প্রত্যাপত্তির নিমিত্ত হৃত্র বলিতেছেন-.+ 

অজা-শব্ধ নিত্যঞজাতি অথবা যোগ (ব্যুৎপত্তি) অনুসারে প্রযুক্ত হয় 
নাই। উহ! এক প্রকার কন! মাত্র। শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির 
নিদানস্ব্ুপ তেন, অপ্ ও অল্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়া- 

* কল্পনয়! তেজোহবন্নানামজাতকখনাৎ মধ্যাদিশব ইব বিরোধাভাবোজেরঃ | যথা 

অমধুন আদিতাস্য কল্পনয়া মধৃত্বং তথা জাতায়। অপি ভূৃতপ্রকৃতেঃ কল্পনয়! ইদাত্বমিতি।-- 
জন্মবান্ বস্তকে কল্পনাক্রমে অজ বলা বিরুদ্ধ নহে! সুর্যযদের মধুনহে, তথাপি তাহাকে 
মধু বজিয| কটন] কর! হয়। তে্মমি, জার়মান ভূত হুজ্্রকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হয়। 



৬০৪ বেদাস্তদর্শনম্। ' [ ১, পা, 

ণায়াশ্চরাঁচরযোনেরপদিশ্টতে | য্থা হি লোকে বদৃচ্ছয়া 

কাচিদজা লোহিতশুরুকৃষ্ণবর্ণা স্তাৎ বহুবর্কর! স্বরূপবর্বর] 

চ তাঁঞ্চ কশ্চিদজো জবমীণৌইনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভূক্ত- 

ভোগা জহ্াদেবমিয়মপি তেজোহবন্নলক্ষণা ভৃতপ্রকৃতি- 

স্িবর্ণী বহু স্বরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনম়তি, 

অবিদ্ষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভূজ্যতে, বিছুষ| চ পরিত্যজ্যতে 

ইতি । নচ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্বোহনুশেতেহশ্যো 

জহাতীতি। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিষ্ট 

প্রাপ্পোতীতি। ন হীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাঁদয়িষ! কিন্ত 

বন্ধমোক্ষব্যবস্থা পতিপিপাদয়িষৈবৈষা। প্রসিদ্ধন্ত ভেদং 

অনদ্য বদ্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে। তেদস্ত উপাঁধি- 

নিমিতে! মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো। ন পাঁরমার্থিকঃ-_ 
গনিত ২ টিপ টাল শালী 

নন্থ কিং ছাগা লোহিতগুকুকষ্বৈবান্তাদৃশীনামপি ছাগানামুপলত্তার্দিত্যত 

আহ।--যদৃচ্ছয়ে”তি | বহুবর্করা বহুশাবা। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্। 

ছেন। [যথা...ইতি ] যেমন লোহিত-শুক্ল-কষ্ণবর্ণ। ছাগী বহু সন্তান 

প্রসবিনী, সে সকল সন্তান তাহারই অনুরূপ, কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি 

সমাসক্ত হইয়া! তদীয় হ্থখ ছুঃথে সুখ ছুঃখভাগী হয়, আবার অন) ছাগ 

তাহাকে তোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, দেইরূপ, তেজ-অপ্-অন্ন-লক্ষণ! 

্রিবর্ণা ভূত্তপ্রক্ৃতিরূপা অজাও নিজান্রূপ বহুসস্তান প্রসবিনী+ অজ্ঞান 

জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে । 

[ন চ..-আতিভ্যঃ] এমন আশঙ্কা করিও না যেঃ এক জীব ভোগ করিতেছে 

ও অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে, এই বাক্যের দ্বারা উদাহত মন্ত্রে নানা 

জীব প্রতিপা্দিত হইতেছে। সাঙ্যাদির ইষ্ট নাঁনাজীববাদ এ মন্ত্রে গ্রতি 

পাঁদিত হয় নাই। কারণ এই.যে, নান! জীব অর্থাৎ জীবতেদ সমর্থন করা 

মন্ত্রের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে। জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা প্রদর্শন 

করাই উক্ত মন্ত্রের অতিপ্রেত বা! বিবক্ষিত্ব। (অভিগ্রায় এই যে, জীব 

এক$ কিন্তু জীবত্বনক অজ্ঞান নানা। অজ্ান নান! বলিয়াই, যে জীব 

নান।) তাহ। নহে। সুতরাং যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তজ্জনিত জীবও অজ্ঞান 
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“একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গৃঢত সর্বরব্যাগী সর্ববভৃতান্তরাস্বা” 
ইত্যাদিশ্রগতিভ্যঃ । মধ্বাদিবৎ যখাদিত্যস্যামধুনে। 

মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং ছ্যুলোকাদীনাং চাঁনগ্রীনামগ্নিত্বং 
* ইত্যেবং জাতীয়কং কল্প্যতে, এবমিদমনজায়া অজাত্বং 
কল্পযত ইত্যর্থঃ। তম্মাদবিরোধস্তেজোহবন্নেষজাশবপ্রয়ো- 
গস্য॥ ১০ ॥ 

ন সংখ্যোপমংগ্রহীদপি নানাভাবাদ- 
তিরেকাচ্চ॥ ১১ | * 

বিনাশে মুক্ত হয়, অন্য জীব সংসারী থাকে।) জীব নানা, ইহা প্রত্যেক 
সারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সর্বাবিদিত জীবভেদ অনুবাদ 

করতঃ তাহাদের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার প্রকার ব৷ প্রণালী বলিয়াছেন। 
জীবের ভেদভাব অর্থাৎ জীব নানা, এ ভাব তাত্বিক নহে। কিন্ত 
ওপাধিক।. বিভিন্ন উপাধি বলিয়াই উপহিত জীব বিভিন্ন। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “একই দেব (আত্মা) সমুদয় ভূতে গৃঢ় (ছুর্ধোধায) রূপে 
অবস্থিত এবং দেই একই দেব সর্বব্যাপী ও সর্ব ভূতের অন্তরায্মা।” 
[ ষধ্বাদি-..প্রয়োগস্য ] স্থ্্য মধু না হইলেও যেমন উপাসনার্থ মধুকধপে 
কল্পিত, বাক্য সকল ধেনু না হইলেও ধেন্ুরূপে কথিত, অনগি শ্বর্গও অগ্রি- 
রূপকে কথিত, এইরূপ, তেজ-অপ-অন্নরূপিণী ভূত প্রক্কৃতি বাস্তব পক্ষে 
অজ না হইলেও অনাসাদৃত্তে অজ! নামে কল্পিত এবং সে করন! নির্দোষ 
কল্পন]। 

* গঞ্চ পঞজন। ইতান্মিন্ মন্ত্রে সংখোপসংএহাৎ মংখ্যয়। তত্বানাং সঙ্কপনাৎ প্রধান!" 
দীনাং বৈদিকত্বমিতি ন এতিপত্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ অতিরেকাচ্চ। নানাভাবঃ 
নানাত্বমূ। অভিরেক গাধিকাম। তেন সাংখাতত্বসংকলনমসিদ্ধমিতাভিগ্রায়: পাঁচ পাচ 
জন এই মন্ত্রে সংখ্যা-শষ্ের প্রয়োগ থাকায় পাঁচ গাচে পঁচিশ, এতদ্রপে সাংখ্যের পচিশ 
তৰ কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার ন1। কারণ এই যে, সাংখোর তত্ব বন; সতরাং 
পাঁচ পাঁচে পচিশ, একপ স্বপ্ন অপিদ্ধ। সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটা অতিরিক্ত হইয়! 
পড়ে। অর্ধাং ২৫ মংখা। অতিন্রান্ত হইয়। ই৬ সংখ্যা লব্ধ হয়। ২৬ তত্ব সাংখ্যের 
অনভিমত। কাষেই বলিতে হয়, স্বীকার কবিতে হয়, উক্ত মন্ত্রে সাংখ্যাতিমত তত 

কথিত হয় নাই |.“ 



৬৯৬ বেদাস্তার্শনদ্। . [ ১, ৪পা। 

'. এবং পরিহতেহপ্যজামন্ত্রে পুনরপ্যন্যন্ান্মন্ত্রাৎ সাংখ্যঃ 

প্রত্যবতিষ্ঠতে, যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজন। আকাশশ্চ গ্রতিষ্ঠিতঃ 
তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান ব্রহ্ধান্বতোহম্ৃতমিতি | অন্মি- 
ম্মন্ত্রে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চনংখ্যাবিষয়াইপরা৷ পঞ্চসংখ্যা - 
শয়তে | পঞ্চশবদয়দর্শনাৎ। ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চ 

বিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে। তয়! চ পঞ্চবিংশতিনংখ্যয়। যাঁবস্তঃ 

খ্যেয়া আকাঙ্জ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্বানি সাংখ্যেঃ 
খ্যায়ন্তে। | 

ৃ অবাস্তরসঙ্গতিমাহ।--“এবং পরিস্থতেংগী”তি। পঞ্চজনা ইতি হি 
সমাসার্থঃ পঞ্চসংখ্যয়। সম্বধ্যতে। নচ দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাস" 

বিধানান্সনজেষু নিন্বড়োধ্যং পঞ্চজনশব ইতি বাচ্যম। তথাহি সত গথ- 
মন্থজ! ইতি স্যাৎ। এবকাত্মনি পঞ্চমনুজানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠীনমিতি 

নিস্তাৎপর্ধ্যং সর্বন্তৈব প্রতিষ্ঠানাৎ। তক্মাৎ রূছ্নেরম্তবাত্তত্ত্যাগেনাইজ্র যোগ 

আস্থেয়ো অনশবশ্চ কথক্চিতত্বেু ব্যাখ্যেয়ঃ। তত্রাপি কিং পঞ্চ ধপ্রাণাদয়ে। 

বাক্যশেষগতা বিবক্ষ্যস্ত উত ততিরিক্তা অন্য এব বা কেচিৎ। তত্র 

পৌর্বাপর্য্যপর্যযালোচনয়] কাণ্মাধ্যন্দিনবাক্যয়োর্কিরোধাৎ। একত্র হি 
জ্যোতিষ! পঞ্চত্বমন্নে নেতরত্র। ন চ যোড়শিগ্রহ্ণাগ্রহণবদ্ধিকল্লসন্তবঃ। 

অনুষ্ঠানং হি বিকল্পযতে ন বস্ত। বস্ততত্বকথ! চেয়ং নানুষ্ঠানকথা! বিধ্য- 

ভাঁবাৎ। তন্মাৎ কানিচিদেব তত্বানীহ পঞ্চ প্রত্যেকং পঞ্চসংখ্যাযোগীনি 

পঞ্চবিংশতিতত্বানি ভবস্তি। সাংখ্যৈশ্ প্রকত্যাদীনি পঞ্চবিংশতি তত্বানি 

্যযস্ ইতি তান্যেষানেন মন্ত্রেণোচ্যত্ত ইতি নাশবং প্রধানাি। নচাধারত্বে- 

' নাত্মবনে। ব্যবস্থানাৎ স্বাত্বনি চাঁধারাধেয়গাবস্য বিরোধাৎ আকাশস্য 

অজা-মন্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্ি ছিল তাহ! উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত 

হইলেও পুনর্ধার অন্য মন্ত্রে সাংখ্যের অন্যরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। 

যথাযাহাতে পাচ পাচ জন ও আকাশ গ্রতিষঠিত-_-সেই অমৃত ব্্ধা্বাকে 

জানিয়! অমৃত (মুক্ত) হও।” [অশ্বিন্-'গ্রধানাদীনাম্ ] এই মন্ত্রে গণ 
শব্দের পর অপর পঞ্চশ্ আছে পঞ্চসংখ্যার প্রতি অপর পঞ্চ সংখ্যা 

প্রযুক্ত হইলেই পচিশ সংখ্যা সম্পন্ন হ়। এ পচিশ সংখা! যতগুলি সংখোয় 

আকাঙ্গা করে, সাংখ্যবক্তা ঠিক ততগুলি, তথ বর্িয়াছেন। যথা 



১১৯]: তামত”-টাকাস্বিত-পাঙ্করভাষ্য-সহিতম্। ৬৪৭ 

 প্মুলপ্রককতিরবিকৃতির্ঘহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিরৃতয়ঃ সপ্ত । 
-ধোঁড়শকশ্চ বিকাঁরো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ॥ ইতি। 
: উয়া। শ্রতিপ্রসিদ্বয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেযাঁং ্বৃতি- 

রপিদ্ধীনাং পঞ্চবিংশতিতত্বানামুপমংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ 
শ্রাতিমন্বমেব প্রধানাদীনাং। ততো জমঃ। ন সংখ্যোপ- 

ব্যতিরেচনাৎ ত্রয়োবিংশতির্জনা ইতি স্যান্ন পঞ্চ পঞ্চজন! ইতি বাঁচাম। 
সত্যপ্যাকাশাত্মনোর্ব্যতিরেচনে মূলপ্রকৃতিভাগৈঃ সত্বরজন্তমোভিঃ পঞ্চ, 
বিংশতিসংখ্যোপপত্তেঃ। তথা চ সতাকাশায্মভ্যাং সপ্তবিংশতিসংখ্যায়া 
পঞ্চবিংশতি তত্বানীতি স্বসিদ্ধান্তব্যাকোপ ইতি চেং। ন। মুলপ্রকৃতিত্ব- , 
মাত্রেণৈকীক্কতা সব্বরজন্তমাংসি পঞ্চবিংশতিতত্বোপপত্তেঃ। হিরুগৃভাবেন 
তু তেষাং সন্তবিংশতিত্বাবিরোধঃ। তস্মান্নাশানো সাংখান্বতিরিতি প্রাপ্তে। 
মূলগ্রক্কতিঃ গ্রধানম্। নাঁপাবন্তপ্য বিকৃতিরপি তু প্র্কতিরেব। তদিদ- 
মুজং পনুলেশতি । মহ্দহস্কারঃ পঞ্চতন্মাহাণি প্ররৃতিশ্চ বিক্বৃতিশ্চ। 
তথাহি।--মহত্বত্বমহ্কারস্য তত্বাক্করস্য চ প্রক্কতিমূলিপ্রকৃতেত্ত বিকৃতিঃ। 
এবমহস্কীরতত্বং মহতে। বিকৃতিঃ গ্ররুৃতিশ্চ তদেব তামসং সৎ পঞ্চতন্মাত্রা- 
ণাম্।  তদেব সান্বিকং সং প্রক্কৃতিরেকাদশেক্িয়াণাম। পঞগ্ণতন্মাত্রাণি 
চাহস্কারস্য বিক্কৃতিরাঁকাঁশাদীনাং পঞ্চানাং প্রক্কতিঃ | তদিদমুক্তং মহদাদযাঃ 
প্রকৃতিবিককতয়ঃ সপ্ত । ফোড়শকশ্চ বিকারঃ যোড়শদংখ্যাবচ্ছিয়োগণোবিকার 
এব। পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাণ্যেকাঁদশেক্জিয়াণীতি যোড়শকোগণ:ঃ | যদ্যপি 
পৃথিব্যাদক্বে! গোখটাদীনাং প্রক্কতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিভ্যন্ত্বাস্তরমিতি 

. ন প্র্কৃতিঃ | তস্বাস্তরোপাদানত্ঞ্চেহ গ্রক্কতিত্বমভিমতং নোপাদানমাত্রত্ব- 
মিত্যবিরোধঃ পুরুষস্ত কুটন্থনিত্যোইগরিণামী ন কস্যচিৎ গ্রকৃতির্নাপি 
বিকৃতিরিতি। এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে ।--“ন সংখ্যোপচংগ্রহাদপি প্রধানা- 

“অবিক্কৃত মুল গ্রক্কৃতি ১, প্রকৃতি বিক্কৃতি ভাবাপন্ন মহৎ গ্রত্থতি ৭, কেবল 
বিকৃতি ১৬% প্রক্লৃতিও নহে বিৃতিও নহে, এরপ পুরুষ বা আত্মা ১৮ 

শ্রুতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়া পঞ্চবিংশতি সংখা! গ্রহণ করিয়াছেন, 

করিয়। সাংখ্যের পচিশ তব উপদেশ করিয়ীছেন। শ্রুতিতে সাংখ্যের পঁচিশ 
তর কথিত হওয়াতে; সাংখ্য স্থৃতির শ্রতিমূলকতা আপক্কা হইতে পারে। 
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তে 

্ 

হা 9001) লাল 

| সি রী 1৭ 

২ 

5 
॥ 



৬৭৮ 7 বেদাপ্তদর্শনঙ্। [১ ঈপা, 

. অগগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমতত্রীশঙ্কা বর্তব্য। | কা্মাৎ। 
- মানাভাবাঁৎ। নানা হেভানি পঞ্চবিংশতিতত্বানি। 'নৈষাং 

পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধন্ষোইস্তি, যেন পঞ্চবিংশতে- 
রস্তরালেহগরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যা নিবিশেরন্। ন হ্েক 
নিবন্ধনফল্তরেণ নানাভৃতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যা নিবি- 
শস্তে। অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যেবেয়মবয়ব্ধারেণোপ- 
লক্ষ্যতে | যথা) 8 

“পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি নব বর্ষশতক্রতৃঃ*। ইতি । 

দীনাং শ্রুতিমত্বাশঙ্কা কর্তৃব্যা। কন্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হ্েতানি পঞ্চ" 
বিংশতিতত্বানি। নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণোধর্ম্ো ইস্তি”। ন খলুসত্বরজ্- 
স্তমোমহদহস্কারাণামেকঃ ক্রি! বা গুণে বা দ্রব্যং বা জাতির্ব] ধর্মঃ পথ. 
তন্মাজাদিভ্যে। ব্যাকৃত্তঃ সত্বাদিষু চান্গগতঃ কশ্চিদন্তি। নাপি পৃথিব্যপ্তেজো- 
বায়ুদ্তাণানাং নাঁপি রসনচক্ষুত্বকৃশ্রোব্রবাচাং নাপি পাণিপাদপায়ুপস্থমনসাং 
যেনৈকেনাসাধা'রণেনোপগৃহীতাঃ পঞ্চ পঞ্চকা ভবিতুমর্স্তি। পূর্বগক্ষেক 

 দেশিনমুখাপয়তি |--"অথোচ্যেত গঞ্চবিংশতিসংখ্যেবেয়মি”তি | যদ্যপি 
পরস্যাং সংখ্যায়ামবাস্তরসংখ্য। দ্বিত্বাদিকা নাস্তি তথাপি ততৎপুর্বং তদ্যাঃ 
সম্তবাঁৎ পৌর্বাপর্য্যলক্ষণয় প্রত্যাসত্ত্য। পরসংখ্যোপলক্ষণার্থং পূর্বসংখ্যোগ- 

উদ্দান্তত মন্ত্রে সংখ্যা-শবের দ্বারা পঁচিশ তত্বের সংগ্রহ হয় না। কারণ 
এই যে, সাংখ্যের পছিশ তব নান! ধর্শাক্রাত্ত। (অর্থাৎ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ 
বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ এরূপ অর্থ সম্পর হয় না)। ছুইবার পঞ্চশব্ব: উচ্চরিত 
হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্দার! সাংখ্যের পঁচিশ তত্ব সংকলিত হইয়াছে, এব্ধপ 
বলিতে পার.না এবং প্রধান প্রভৃতির রেদমূলকতাশঙ্কা করিতে পার 
না। [ নানা..অন্তে] হেতু এই যে, সাংখ্যের গচিশ তক নানীধরবিশিষ্ট। 
সে' সকলের মধ্যে এমন কোন গঞ্চক নাই, যাহা পরম্পনেব্যাবর্তক 
ধর্শবিশিষ্ট হয়। যেবধর্্ম থাকিলে পঞ্চবিংশৃতির মধ্যে পাচ পাঁচ” এইকপ 
সংখ্যা সন্িবিষ্ট ইইতে পারে-_সে ধর্ম তাহাদের নাই। একা সংখ্যা হইতেই 

৷ ছুই তিন্ প্রভৃতি সংখ্যার সংকলন হইয়া থাকে। [রোঁ-''নোপপদ্যতে 
ফি বল, অবয়ব গণনা! করিলে বহর মধোও অল্প সংখ্যা গঠিত হইতে পারে, 



১৯১]. গছামতী”টাকাদ্িত-শীক্করভাহ্য-সহিতম্। ঠা 

: ্বাদশবার্ধিকীমনা বৃ কথযস্তি তদ্ধদিতি, তদপি নোপ- 
 প্রধ্যতে,। ' অয়মেবাম্মিন্ পক্ষে দৌষো যৎ লক্ষণাশ্রয়ণীয়! 
স্থাৎ।, পরশ্টান্র পঞ্চশব্দো. জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজন। 
ইতি, ভাধিকেণ স্বরেণৈকপাবত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়োগাস্তরে চ 
পঞ্চানাং ত্বাপঞ্চজনানামিত্যৈকপধদ্ৈকম্ব্ষৈ্যেকবিভক্তিকত্বাব- 
গমাৎ। সমস্তত্বাচ্চ ন বীগ্না পঞ্চ পঞ্চেতি। তেন ন পঞ্চক- 
দ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চেতি | নচ পঞ্চমংখ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চ” 

খ্যয়াইপরয়া বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি, উপমঞ্জ্বনস্য 

ন্য্যত ইতি | দুষয়তি।--"অয়মেবান্মিন্ পক্ষে দোষ” ইতি। নচ পঞ্চ- 
শবে! জনশব্দেন সমন্তোইসমন্তঃ শক্যোবক্ত,মিত্যাছ।--“পরশ্চাত্র পঞ্চশব'” 

ইতি |. নম ভবতু সমীসন্তথাপি কিমিত্যত আহ।--"সমস্তত্বাচ্চে”তি। 

অপি চ বীপ্গায্াং পঞ্চকন্য়গ্রহণে দশৈব তন্বানীতি ন সাংখ্যস্বৃতিগ্রত্যতি-. 
ভানমিত্যসমাসমভ্যুপেত্যাহ।"ন পঞ্চকদয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চে”তি। ন 

চৈক1 পঞ্চসংখ্য। পঞ্চসংখ্যান্তরেণ শক্যা বিশেষ্ট,ম্। পঞ্চশব্দগ্য সংখ্যোপ- 

পর্জনদ্রব্যবচনতেন সংখ্যায়া উপসর্জনতয়া বিশেষণেনাসংযোগাদিত্যাহ।-_ 

“এবস্যাঃ 'পঞ্চসংখ্যায়া” ইতি। তদেবং পুর্বপক্ষেকদেশিনি দৃষিতে পরম- 

শট ী্াাশী শ্বা্াীশ্শিী 

'ইন্জ গাঁচ সাত. বংসর বর্ষণ করেন নাইঃ এই বাক্যে যেমন দ্বাদশবার্ষিকী 

অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ কথিত হইবে বলিলে তাহাও উপপন্ন 

হইবেনা। [ অয়মেব...সংযোগাৎ্) এ পক্ষে দৌষ এই যে, মুখ্যার্থ ত্যাগ ও 

লক্ষণ অঙ্গীকাঁর করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী পঞ্চশব্দ জন-শবের সহিত 

সমস্ত। অর্থাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরপ পদ নহে। .পঞ্চশব ও পঞ্চজন শখ এক 

পদ) এক গ্বর ও এক বিভক্তিও নহে। পঞ্চ শখের সহিত জন শবের 

মমান হওয়া পঞ্চ পঞ্চ এরূপ বীগ্গাগ্রয়োগ অসিষ্ধ। (বীপ্দ। প্রয়োগ 

ব্যতীত গাঁচ.গাঁচে পঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। যেহেতু বীঙ্গ| প্রয়োগ 

নহে--সেই হেতু পাঁচ পাঁচ (অর্থাৎ পঞ্চগুণিত পঞক বা পক ক ) এরূপ 

অর্থও নছে। এক পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ] এবপ ব্যাখ্যা ও 

মঙ্গত নহে। হেতু এই যে, উপমূর্জনের সহিত অর্থাৎ 
অগ্রধানের অপ্রধানেক 



৬১৪, . বোস্মশলম। . ১13 ৪পী, 

বিশেষণেনাসংযোগাৎ । : নন্বাপমপঞ্চমংখ্যাক। 'জনা-এব 
পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়! বিশেষ্যমাঁণ পঞ্চবিংশতিঃ-এপ্রত্যেষযান্তে। 
যথা পঞ্চপঞ্চপুল্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পুলা! প্রতীয়স্তে 'তদ্ধৎ, 
নেতি জমঃ। যুক্তং যৎপঞ্চপুলীশব্বন্য সমাহারাভিপ্রীয়ত্বাৎ 

কতীতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ষায়াং পঞ্চপঞ্চপুল্য ইতি বিশে- 
ষণং, ইহ তু পঞ্চজন1- ইত্যাদিত' এব ভেদোপাদানাৎ 

কতীতি অপত্যাং ভেদাকাক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজ্বন। ইতি 

বিশেষণং ভবে । .ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসম্থ্যায়া এব 
55১88 2575758517018888888857448 

ূর্বপক্ষিণমুখাপদ্মতি।--নন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যক! জনা এবে”তি | অত্র তাব- 

ভ্রচী সত্যাং ন যোগঃ সন্তবতীতি বক্ষ্যতে তথাপি যৌগিকং পঞ্চজন- 

শব্মমত্যুপেত্য দুষয়তি 1--“ঘুক্তং যৎ পঞ্চপৃলীশবস্েপ্তি। পঞ্চপুলীত্যত্ 

যদ্যপি পৃথক্তিকার্থরমধায়িনী পঞ্চংখ্যাবচ্ছেদিকাহস্তি তথাপীয়ং সমু- 

,দার়িনমবচ্ছিনত্তি ন সমুদায়ং সমাদগদগম্যমতত্তন্মিন কতি তে সমুদায়া 

ইত্যপেক্ষায়াং পদান্তরাঁভিহিত পঞ্চসংখ্যা সন্বধ্যতে পঞ্চেতি।“. পঞ্চজনা 

ইত্যত্র তু পঞ্চসংখ্যয়োৎপত্তিশিষটয়া জনানামবচ্ছিননত্বাৎ সমুদায়স্য চ প্চ- 

পূলীবদত্রাপ্রতীতের্ন পদান্তরাভিিতা সংখ্যা সম্বধ্যতে। স্যাদেত২। 

খ্যেয়ানাং জনানাঁং মা ভূচ্ছন্বান্তরবাচ্যসংখ্যাবচ্ছেদঃ . পঞ্সংখ্যার়াস্ত 

তক্বাবচ্ছেদে! ভবিষ্যতি। ন হি সাপ্যবচ্ছিরেত্যত আহ।--"ভরদপীদং 

সম্বন্ধ হয় না। (বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের মন্বন্ধ 'উইয়া থাকে।) 

[নম্বাপন্ন...-ব্রমঃ] পঞ্চ সংখ্যান্থিত (পাঁচ) ব্যক্তি, পুরর্বার পঞ্চ, সংখ্যার 

দ্বারা বিশেধিত হইলে পঁচিশ সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে, মেমন পঞ্চ পধ 

পৃল বলিলে পঁচিশ পুল ( সমস্টাকৃত তৃণরাশি ) প্রতীত হয়, এরূপ বলিতেও 

পার না। [যুক্তং দোষ; ] পঞ্চ পঞ্চ পুল শব্দে পচিশ প্রতীত হওয়াই 

উচিত। কারণ, পঞ্চ পুল শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে গ্ীযুক্ত। তৎকারণে 

সংখ্যা ভেদের আঁকাক্ষা। আছে, আকা! থাকাতেই পঞ্চশর্ের ধিশেধণতা 

সম্পন্ন হয়! কিন্তু পগঞ্চ জন” এ প্রয়োগে প্রথম হইতেই সংখ) ভেনের 
গ্রহণ আছে সুতরাং “কত 1”. এরূপ ভেদাকাজ্জা হর; তীহা নাহ 
যায় পঞ্চ শব্দ পঞচুজন শব্দের বিশেষণ হয় না। (ভেদর ধূর্ঘ না থাকিলে 

বু 

তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা.ভেদক তাহাই বিশেষণ )) উহা নি
রুমিত হইলেও 

রা রা 
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ভত্বৎ/ তত্র. চো! দৌষ?, তন্মাৎ পঞ্চ পঞ্চভুনা ইতি ন 
পঞ্চরিংশতিতত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকাচ্চ ন পঞ্চবিংশতিতত্বা- 
ভিপ্রীয়গূ। কআতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকীশাভ্যাং পঞ্চবিংশতি- 
সংখ্যায়াঃ| আত্মা তাঁবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন 
নির্দিউঃ। যন্মিম্মিতি সপ্তমীসুচিতস্ত “তমেবমন্য আত্মানং, 
ইত্যাত্মত্বেনান্বকর্ষণীৎ'। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষ? সচ 
পঞ্চবিংশতাকন্তর্ঘত এবেতি ন তণ্ভৈবাধারত্মাধেয়ত্বচ 
যুজ্যেত। অর্থান্তরপরিগ্রহে বা তত্বসংখ্যাতিরেকঃ দিদ্ধান্ত- 
বিরুদ্ধ; প্রসজ্যেত। তথা “আঁকাশশ্ প্রতিঠিত ইত্যা- 

বিশেষণমিগতি। উক্তোহত্র দোষঃ। ন হ্যাপসর্জনং বিশেষণেন যুজাতে 
পঞ্চশন্দ এব্ তাবৎ সংখ্যেয়োপমর্জনসংখ্যামাহ বিশেষতন্ত পঞ্চজনা ইত্যতর 
সমাসে |: বিশেষগাপেক্ষায়ান্ত ন সমাসঃ স্যাদপামর্থ্যাৎ। নহি ভবতি 

খদ্ধস্য রান্গুরুষ ইতি সমাদো! ২পি তু বৃত্তিরেব। খদ্ধম্য রাজ; পু 
ইতি সাপেক্ষত্বেনাসামর্থ্যাদিত্যর্থ । “অতিরেফাচ্চেতি । অভ্যুচ্চয- 

মাত্রম। খদি সব্বখ্জন্তমীংসি প্রধানেনৈকীকৃত্যাত্বাকাশো তত্বেভ্যোব্যতি- 
58589575158875

87855 ভি 

তাহা পঞ্চসৰের হইবে, গঞ্চজন-শব্দের হইবে না। তাহা না হইলেই 

পূর্বোদ্ দোষ হইবে | [তম্মাৎ'দূষণম্] সেই জন্যই বলি, “পঞ্চ 

পঞ্চ জনা”. এ প্রয়োগ গঞ্চবিংশতি তত্বাতিগ্রায়ে নহে। অপিচ, অতি- 

রেক হেতুতে পর প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তৰবাতিপ্রায়ে নছে। অর্থাৎ আকাশ 

ও আত্মা এই ছুইটা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। (২৭হ্য়)। ্ শ্লোকে 

আঁ গ্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়্াছেন। কারণ এই যে, “যশ্মিন্_ 

যাহাতে” এতৎ ' গ্রশ্নোগন্থ সপ্রমীবিভক্তি যাহাকে আধার বলতেছে, 

ধুতি তাঁহাকেই “ভাহাকে আত্ম! বলিয়! মান” এইরূগে অন্ুকর্ষণ করি- 

য়াছেন। 'ুত্তরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার আত্ম! চেতন এবং 

আত্মাই পুর) তীহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ বি পঞ্চবিংশতির 

অন্তরগতই ই তাহ! হইলে আর তাহাকে আধার ও আেয উতয় 

প্রকার বনি পার না। (যে আধার, মেই আধেয়। ইহা অযুক্ত ও 
হু 

অসিদ্ধ)|:্াত্মাকে পৃথক্ ভব বলিলে পচিশের অধিক হইবে, কিন্ত তাহা 
(৮ মী 



৬১২ বষবান্তদর্শনমূ। :.. . [ । গা 
কাশস্তাঁপি পঞ্চবিংশতাবন্তর্গতস্য ন পৃথগুপীদানং--ন্যাঘ্যং 
অর্থাস্তরপরিগ্রহে চোক্তং দৃষণম্। কথঞ্চ সংখ্যামবাত্রত্ররণে 
সত্যঞ্রতানাং পঞ্চবিংশতিতত্বানামুপসংশ্রহঃ - প্রতীয়েত, 
জনশবস্ত তত্বে্রূঢৃত্বাৎ, অর্থান্তরোপনংগ্রহেহপি দংখ্যোপ- 
পতেঃ। কথং তর্থি পঞ্চ পঞ্চজন ইতি, উচ্যতে, দিক্সংখ্যে 

রিচ্যেতে তদ। সিদ্ধান্তব্যাকোপঃ। অথ তু নত্বরজন্তমাংসি মিথো ভেদেন 
বিবঙ্ষ্যন্তে তথাপি বস্ততত্বব্যবস্থাপনে আধারত্বেনাত্ব! নিষ্কষ্যতামাধেয়া- 
স্তরেভ্যন্বাকাশস্যাধেয়স্য ব্যতিরেচমমনর্থকমিতি গময়িতব্যম্। , “কথঞ্চ 
সংখ্যামাত্রশ্রবণে সর্তী”তি। দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সংজ্ঞায়াং সমাস- 
শ্মরণীৎ পঞ্চজনশব্স্তাবদয়ং কচিন্লিরঢঃ। ন চ রূড়ৌ সত্যামবয়বপ্রসিন্ধে" 
গহণং দাপেক্ষত্বাৎ নিরপেক্ষত্বাচ্চ রূঢ়েই। তদ্যদি বড় মুখ্যেহ্র্থি 
গ্রাপ্যতে ততঃ স এব গ্রহীতব্যো ২থ ত্বমী ন বাক্যে সন্্ধা্ুঃ পূর্বাপর- 
বাক্যবিরোধী বা ততো বঢযপরিত্যাগেনৈব বৃত্যন্তরেণার্থাস্তরং 'কল্পয়ি্ব। 
বাঁক্যমুপপাঁদনীয়ম্। যথা শ্েনেনাভিচরন্ যজেতেতি হ্রেনশব্ধঃ শকুনি- 
বিশেষে নিক্লবৃত্তিন্তষ্পপরিত্যাগেনৈব নিপত্যাদানসাদৃশ্রেনার্থবাঁদিকে ন 
ক্রতুধিশেষে বর্ততে তথা পঞ্চজনশবে! হবরবার্থযোগানপেক্ষ একন্রিন্সপি 
বর্তভতে। যথ৷ সপ্তরবিশব্দো! বমিষ্ঠ একন্মিন সপ্তন্থ চ বর্ততে। ন চৈষ তবেযু 
রূঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যান্গরোঁধেন তবেষু বর্তযিতব্যঃ। 'দ্বট়ৌ সত্যাঁং পঞ্চ- 
বিংশতেরেব সংখ্যায় অভাবাৎকথুং তত্বেষু বর্ততে। এবঞ্চ কে তে পণ" 

জন] ইত্যপেক্ষায়াং কিং বাঁক্যশেষগতাঃ প্রাণাদয়ে গৃহ্স্তামুত পঞ্চবিংশতি' 

খ্যের সিদ্ধান্ত নহে। ২৫ তত্বই সাংখ্যের দিদ্ধান্ত। আকাশও প্চ- 
বিংশতি তত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাকে পৃথক্ রূপে বলা ন্যায্য নহে। 

পৃথক্ তত্ব অভিগ্রায়ে আকাশকে পৃথক্ বল! হইয়াছে বলিলেও ওঁ. দোষ 

(আধিক্যদোষ বা মিদ্ধান্তহানিদোষ ) হইবে।. [কথ...ইতি] জন-শব 
তত্ববাঁচী নহে, স্থুতরাং কেবল সংখ্যা শবের দ্বারাই বা বিশ্বে পঞ্চবিংলতি 
তত্ের সংগ্রহ হইতে পারে? প্রতীতি হইতে-পারে? তক্ক অর্থে গ্রহণ না 
করিলেও- অন্যার্থের দ্বার। নংখ্যা'শবের গ্রয়োগসাধুতা নিক্গ হতে পারে। 
যদি বল, তবে ,৭পঞ্চ পঞ্চজনা;” একপ প্রয়োগ কিরূপ সংগত হইবে? 

[উচ্যতে...তচ্চ্যতে ] তাহা, বলিতেছি। মংজঞা অর্থাৎ নাম অর্থে, দিক 
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সংস্তায়ামিতি বিশেষন্মরণাঁৎ সংজ্ঞায়ামেব পঞ্চশবাস্ত জন- 
শবেন:বাগঃ | ততশ্চ রাঢত্বাতিপ্রায়েগৈব কেচিৎ পঞ্চজনা 
নাম বিবক্ষ্যন্তেঃ ন সাংখ্যতত্বাভিপ্রায়েণ। তে কতীত্যস্তা- 
মাঁবাঞ্ায়াং পুনঃ পঞ্চেতি প্রযুজ্যতে পঞ্চজন! নাম কেচিৎ। 
তে চ পঞ্চেত্যর্থঠঃ সপ্তর্ধয়ঃ সপ্তেতি যথা! । কে পুনস্তে পঞ্চ” 
জন! মামেতি তছুচ্যতে ॥ ১১ ॥ 

প্রাণাদয়ে। বাঁক্যশেষাং ॥ ১২ ॥ ৮ 
 যম্ষিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরন্িশ্ন্্রে ব্রহ্স্বরূপ- 

নিরূপগায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দিষ্াঃ, গ্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষু- 

স্তবানীতি বিশে, তত্বানামপ্রামাণিকত্বাৎ প্রাণাদীনাঞ বাক্যশেষে শ্রবণাৎ 
 তৎপনিত্যাগে শ্রুতহান্যশ্রতবরনাপ্রসঙ্গাৎ গ্রাপাদয় এব গঞ্চজনাঃ। নট 

কাণ্মাধ্যন্ষিনয়োর্বিরোধান্ প্রাণাদীনাং বাক্যশেষগতানামপি গ্রহণমিতি 

সান্্রতম্; বিরোধেইপি তুল্যবলতয়া যোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পোপপত্তেঃ 

ন দ্ে়ং বন্তপ্বরূপকথা। ২পিতভুপাসনাসু্ঠানবিধিষ্ম্নসৈবাসুতরব্যমিতি বিধি- 

শ্রবণীৎ। 
9898 িনিিটিরারি তরী 

বৌধক ও সংখ্যাবোদঞ্ক শবের সমান বিধান থাকায় গঞ্চশবের সহিত; 

জন-শবের সমাস, হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চজনশবা রূঢ় অর্থে 

প্রযুক্ত, সাংখ্যভাফিত তথ অর্থে নহে । গঞ্চজননামক পদীর্থকি? কোন্ 

অর্থে রূঢ়? এরূপ আকাজ্ঞা হইতে পারে। যেই আঁকাজ্ষা পূরণার্থ পঞ্চ- 

শবের প্রয়োগ। পঞ্চজন নামে বিখ্যাত, এরূগ গদার্থ আছে, তাহাদের 

মংখ্যা পাঁচ যেমন দাত সপ্তর্ষি। কাহার। পঞ্চজন? তাহা সুত্রকার 

বলিষী দিতেছেন।-- ্ 

্বাহাতে. পাঁচ পাঁচজন গ্রতিঠিত” এই মন্ত্রের পরে বন্গম্বরপ নির- 

গণের উদ্দেশে, গ্রাণাদি পঞ্চকের উপদেশ আছে। যথা--“যে উপাসক 

চি 
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বীকশেয়খি পরজজন শবেন প্রাণাদয় এব বিবঙ্ধান্তে ।--গঞ্চজন-মন্ত্রের পরম 

রি রি ছে মনিধানপ্রযুজ সেই প্রাণ প্রভৃতিই পঞ্চদণ শষের বোঁধ্য। 

বেগ ওত উদ আঁ 
অর্থাং খাখাফিগ্চককেই পঞ্জন শবে বলা'হইয়াছে। 



যন্চ্ষুরুত শ্রোতন্ত শ্রোত্রমসযানস মনসো ধনে রং 
ইতি, তেহত্র বাক্যশেষগতাঃ সনিধানাহ পঞীজর্নব্বিগন্ে। 
কথং পুনঃ গ্রাণাদিষু ভমশব্দপ্রয়োগঠ, তত্বেুবা' কধং জম- 
৯৪৯০০ সমানে তু প্রনিদ্ধ্যতিজ্রমে বাক্যশৈধবশীৎ 
প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবস্তি জ্নসন্বন্ধাচ্চ প্রীণাদয়ৌ জন- 
শব্দভাজে ভবস্তি। জনবচনশ্চ পুরুষণবঃ প্রাণেষু প্রয়ুতঃ। 
তে বা এতে পঞ্ ব্রন্মপুরুষাঃ ইতি । অত্র, প্রাণো হ শিতা! 
প্রাণো হ মাতা ইত্যাদি চ ব্রাঙ্মণম্। সমাসবলাচ্চ, সমু- 
দায়স্য. রূঢত্বমবিরুদ্ধমূ। কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে 

“কথং পুনঃ গ্রাণাদিবু জনশব্দ প্রয়োগ” ইতি। জনবাচকঃ" শো, জন- 
শব্দ; গঞ্চজনশব্ব ইতি যাঁবৎ। তদ্য কথং প্রাণানিঘ্জনেষু প্রয়োগ ইনি 
ব্যাখোয়ম। অন্যথ| তু প্রত্যন্তমিতাধযবার্থে সমুদায়পবার্ধে অনপন্দার্থো 
নান্ডীত্যপর্য্যস্থযোগ এব। রূঢ্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্যন্তরং দর্শয়তি।--“জনদন্ব- 
স্বাচ্েপতি। জনশব্দভাঁজঃ পঞ্চজনশব্বভাজঃ | ননু সত্যামবয়ব প্রসিত্ধৌ সমু- 
দায়শক্িকল্পনমনূপপন্নম। সম্ভবতি চ পঞ্চবিংশত্যাং তত্বেস্ববয়বপ্রসিদ্ধিঃ, 
ইত্যত আহ। “নমাসবলাচ্চেপতি। স্যাদেত্তৎ। সমানবলাঁচ্চেনজ়িরাস্থী- 
তে হস্ত ন দৃষ্টন্তরহিতস্য গ্রয়োগোহশ্বকর্ণাদিবদূক্ষািযু1. তথ] চ লোক- 

প্রসিদ্ধাতাবান্ন রনিরিত্যাক্ষিপতি ।“বথং পুনরসতী”তি.।' জনেষু তাঁবং 

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র,' অন্নের অন্ন ও মনের মনকে 

জানে--” ইত্যাদি। সন্গিধানপ্রবুক্ত এতনন্স্থ গ্রাধপ্রভৃতিই পঞ্চদন 

শব্ষের বিবক্ষিত। [ কথং...বিরুদ্ধমূ), বলিতে গার,.. কিপ্রকারে প্রাণাদি 

পঞ্চকে পঞ্চজন শদ্দের প্রয়োগ £ তবেই বা কি প্রকারে প্রয়োগ? উভ্ব 

প্রয়োগেই গ্রপ্দিদ্ধি পরিত্যাগ হয় সত্য ) তথাপি) বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির . 

পরিগ্রহ 'হওয়াই ন্যাধ্য। "জন-মদ্ধ আছে বলিকাইএগানিঘনশব 
প্রয়োগের যোগ্য । জনবাচী 'পুরুমণ্শব্দ$. প্াপারিতে ডি, রে দেখ 
যায়। যথা--ণএই পাঁচ বদ্মপুরুষ ৮” এ বিয়ে: 18 শি রী 
মাত” এই ত্রক্মণ বাক্য নিদর্শন। (আন্ণস্্বযভীগতীরিং 1. 
সের প্রভাবেও 'লমুদয় শবের রূত্ব হয় এবং তাহ ও ই টা ঠা 11 ৭ 
বরধিধযতে ] যদি হল, প্রথম: প্রয়োগ ব্যতীত কিপ্রকারিিকার 
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রূটটিঃ শক্যাশ্রয়িতুম্ ? শক্য উদ্ভিদাদিবদিত্যাই। প্রসিদ্ধার্ঘ-.. 
সমিখাবনন ্প্রনিদ্ধার্থঃ শব প্রবুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ, 
তদ্দিযয়ো.নিয়ম্যতে যখোভিদা যজেত, যুপং ছিনতি, বেদীং 
করোতীতি, তথাহফ়মপি পঞ্চজনশবঃ সমাসান্বাখ্যানাদব- 
গতসংজ্ঞাতাবঃ সংজ্ঞ্যাকাজ্ী বাক্যশেষসমভিব্যাহৃতেষু 
প্রাণাদিষু বর্তিষ্যতে। *কৈশ্চিত্ দেবাঁঃ পিতরো গন্ধর্বা 
অস্থর! রক্ষাংপি চ পঞ্চজন| ব্যাখ্যাতাঃ। অন্বৈশ্ত্বারো। 
বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। কচিচ্চ যৎ পাঞ্চজন্য়! 

বিশেতি প্রজাঁপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশবস্ দৃশ্যাতে, তৎ 
পরিগ্রহেহগীহ-ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ। আচাধ্যস্ত ন পঞ্চবিংশতে- 

জাপা 
শপ 

পঞ্চজনশবস্য প্রথমঃ প্রয়োগে লোকেষু দৃষ্ট ইত্যমতি প্রথমগ্রয়োগ ইত্য- 

মিদ্ধমিতি স্থবীয়স্তরানভিধায়াত্যুপেত্য প্রথমপ্রয়োগীভাবং সমাধত্তে।_ 

“শক্য উদ্টিদাদিবৎ” ইতি। আচাধ্ধ্যদেশীয়ানাং মতভেদেঘপি ন পঞ্চবিংশতি- 
স্তত্বানি সিধ্যস্তি পরমার্থতত্ত পঞ্চজন! বাক্যশেযগতা! এবেত্যাশয়বানাহ-- 

সোপ পট পা এ গা 

পারে? এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহা উত্ভিদ্ প্রভৃতির ন্যায় হইতে 

পারে। গ্রসিদ্ধ পদার্থের নিকটে অপ্রসিদ্ধ ( অঙ্জাতার্থ) শবের প্রয়োগ 

থাকিলে সমভিব্যাহার ( এক সঙ্গে উচ্চারণ ) বলে সেই ধিষয়েই সে শবের 

অর্থ সংগ্রহ হয়। যেমন উত্ভিদ্ যাগ করিবেক, যূপ ছেদন করিবেক, বেদী 

করিবেক, ইত্যাদি স্থলে সমতিব্যাহার বলে বেদীপ্রভ্ৃতি শবের অর্থনির্য় 

হয়, সেইরূপ, পঞ্চজন শব্দও বাঁক্যশেষ বলে প্রাণাদ্দি-অর্থে গৃহীত হয়। গ্রথমে 

সমাসানুফথন দ্বারা বুঝা! যায়, উহ! একটা সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংস্তী আকাজ্কা 

হওয়ায় ঈন্লিধি প্রাপ্ত গ্রাণাদিতে গিয়া তাহা পধ্যবমন্ন হয়। [ কৈশ্চিততু-'" 

বিরোধঃ) কেহ' কেহ বলেন, দেব) পিছু, গন্ধ, অন্ুর, রক্ষ, ইহারাই 

পঞ্জজন। আস্তে ব্যাখ্যা করেন, ্রান্মণাদি ও বর্ণ ও নিষাদ, ইহারা পঞ্চজন। 

অপরে বলেন, প্রনী-অর্থে গঞ্চজন শবের প্রয়োগ দেখা যায়। সে অর্থ গ্রহণ 

করিলেও দোষ হয় না। [ আচার্্ন্ত--পঠতি 1 আচার্য্য ব্যাম বলেন, 

এখানে পঞ্চবিংশ়িতত্বের গ্রত্তীতি হয় না, সুতরাং বাক্যশেধ বলে স্থির 

৭৮... 
ৃ 
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্তসবানামিহ প্রতীতিরক্তীত্যেব্পরতর়া প্রাণারয়ো) রারয- 
শেষাদিতি জগাঁদ | -ভবেযুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ, ঈীর্জনা মাধা- 
ন্দিনানাং যেহঙগং প্রাণাদিবামনস্তি, কাণুনান্ত কর তাগীদিয় 

পঞ্চজনা ভবেষু। যেহমং প্রাণাদিযু নামনস্ভীভিগসর-উত্তরং 
পরঠতি ॥ ১২ ॥ পি চি ৮ 2 

জ্যোতিষৈকেধামপত্যনৈ ॥ ১৩ ক. 
অসত্যপি কাণানামন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্য 

পূর্ধ্যতে। তেহপি হি যন্মিন্ পঞ্চ, পঞ্চজন] ইত্যতঃ, পুর্বব- 
চু 

্রিশ্ন্ে ব্রন্স্বরূপনিরূপণাঁয়ৈব জেোতিরধীয়তে, 'তদ্দেব! 

জ্যোৌতিষাঁং জ্যোতি, ইতি । কথং পুনরুভয়েষামপি 'তুল্য 
তি ২১২৭১ টা

ইট 

জ্যোভিযাং হরধ্যাদীনাং জ্যোতিস্তদত্ষ দেবা! উপাসত ইত্যর্থঃ। বিন, 

যষ্টস্তজ্যোতিংপদোক্তং কুর্ধ্যাদিকং জেযোতিঃ শাখাদ্য়েহপ্যন্তি তৎ.কাথানাং 

পঞ্চত্বপুরণায় গৃহতে নান্তেযামিতি বিকল্পো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে 1-কথং 

পুনরিতি। আকাঙ্ষাবিশেষাঁৎ বিকল্পে! যুক্ত ইত্যাহ দিদ্ধান্তী। অপেক্ষেতি। 

স্পা পপপাপাপপপপপা পপি াশাপাপাপপপ 

হয়, প্রাগাদি অর্থেই এ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ। যদ্দি কেহ বলেন, 

মাধ্যন্দিন শাখ্যাধ্যাীদিগের মতে গঞ্চজন শবে প্রাণাদি পঞ্চর গৃহীত 

হইতে পারে বটে, কিন্ত কাণুশাখীদিগের তাহা কিরূপে লাভ হইবে ? 

কাঁধূগণ ত: প্রাণাদির মধ্যে অন্নকে পাঠ করেন. না? ইহার প্রতাত্তর 

্থত্র এই যে . ্ ররর 

অন্নশবের পাঠ নাই সত্য; না থাকিলেও 'জ্যোতি? শব্ধ আছে। 

তত্ারা' কাণ-শাখীদ্দিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পুরণ হইবে। '
তীহারা “পাঁচ 

পাচঙন” ইনার পূর্বে ব্রদ্ধর শ্বরূপ নিরূপণাথ জে]াতিশশৈরু-গাঠ 
করে, 

যথা _“দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা কারনে. তথা. 
দিত্যাহ] সধানরগে উভয় শাখায় দ্যোডিশক পাতি নি... 

* একেবাং কাণৃশাধিমাং অগ্নে অনতি,অন্লশম
ে-.অধিহাম বা জ্টাতিয জ্যোতি: 

ক 

শবেন পঞ্চসংখা! পূর্ত ইতি শেষঃ।-বদিও
 কাঁুলাখায় খানকে সি রাই, ন

া থাকিলে 

নদ 

তাহাদের পাঠে যে জ্যোতিঃশব আছে,” সেই জ্যোতি শবে, 
পুরণ হয়। | চা | 

পদ সার ও এ 
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বহি: ক্লোডিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখায়া 
রেখাক্রিগৃঘাতে কেষাঞ্চিম্নেতি, অপেক্ষাতেদাদিত্যা? 
মাধ্যদ্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতগ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ 

রপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাভু 
কাথানাং ভবত্যুপেক্ষা। অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেহপি মন্ত্রে 
জেযোতিষো গ্রহণাগ্রহণে। যথ| সমানেহপ্যতিরাত্রে, বচন- 
ভেদীৎ যোড়শিনে! গ্রহণাগ্রহণে তদ্বৎ। তদেবং ন তাবৎ 

যথা অভিযানে ষোড়শিনং গৃহ্াঁতি ন গৃহাীতি ইতি বাক্যভেদাৎ বিকল্প: 
তদ্বৎ শীথাভেদৈন অন্নপাঠাপাঠাভ্যাং জ্যোতিযে! বিকল্প ইত্যর্থঃ। নম্থ 
ক্রিয়ায়াং বিকল্পে! যুক্কো ন বস্তনীতি চেৎ; সত্যম্। অত্রাপি শাখাভেদেন 
সান! জেযোতিঃসহিত। বা পঞ্চ প্রাণাদয়ে। যত্র গ্রতিষ্টিতা স্তন্মনসাহগুত্রষ্টব্য- 
মিতি ধ্যানজ্জিয়ায়াং বিকল্পোপপত্ডিরিত্যনবদ্যম্। .উক্তং প্রধানস্তাশবত্ব, 
মুপসংহর্তি তদেরমিত্বি। তথাপি স্থৃতিযুক্তিভ্যাং প্রধানমেব জগৎকারণ" 
মিত্যত আহ-্তীতি | [রত্বগ্রভা।] 

তাহা এক শাখায় পঞ্চ মংখ্যা পূরণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, অন্য শাখায় নহে, 
ইহার কার্প কি? এ প্রশ্নের প্রত্ত্বরার্থ কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতা! 
আছে [ মাধ্য..'তদ্বৎ ] মাধ্যন্িনশাখী'রা (মাধ্যনিন-্যজূর্কেদের শাখা 
বিশেষ): গ্রোক্ত মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে ত্বাহারা পঞ্চ- 
জন স্থান্ীয়-গ্রাণাদি পঞ্চক প্রাপ্ত হন। ন্বতরাং অন্ঠ মন্ত্রের ত্ব্োতিন্শন্ব 
তাহাধের নিরাফাজ্ষ থাকে । কাণৃশাীদিগের পাঠে উহার উল্লে নাই, 

দেয় পাঠে উহার (জ্যোতি; শর্খের) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র 

বা$-হপক্ষার ভেদ থাকার এক শাখায় জ্যোতিঃশবের গ্রহণ 
দি ভাহান অগ্রহণ হয। ইহার দৃষ্টান্ত মতিরাত্র (যজ্জদিশ্যে)। 

তিতা; কন শাখায় সমান) পরস্ত উপদেশ বাক্যের ভিন্নত। থাকার 
রর রুহণ ও অগ্রহণ উভদ্নই হইয়া! থাকে। [ তদেবং... 

হরিষ্যেতে | ভীত কারণে প্রধান (দাংখ্যেরগ্রক্কতি) অতি প্রসিদ্ধ 
নহে অর্থঃ জাতিতে গ্রধীনের গ্রতিপাদন নাই। স্ততিতে ও যুক্তশান্তে 



৬৯৮ | বেদাত্তদর্শলষ্ [ 5; কপা, 

শ্রুতিগ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি। চিলির, তত 

পরিহরিষ্যেতে ॥ ১৩॥ 

কারণত্বেন চাঁকাশীদিযু ধাব্যপ-. 
দিকেও | ১৪0% 7 

প্রতিপাদিতং ব্রঙ্গণো লক্ষণ প্রতিপাদিতং, ব্রঙ্গবিষয়ং 

গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্, প্রতিপািতঞ্চ প্রধানস্া- 

অথ সমন্বরলক্ষণে কেয়মকাণ্ডে বিরোধাবিরোধচিন্তাঁ ভবিতা হি তন্তাঃ 
্ানমবিরোধলক্ষণমিত্যত আহ।-- পপ্রতিপাদদিতং বরন্ষণ”” ইতি । অয়মর্থঃ_ 

নানৈকশাখাগতত্তত্বন্বাকযালোচনয়। বাক্যার্থাবগমে পর্য্যবসিতে সতি প্রমা- 

পান্তরবিরোধেন বাক্যার্থাবগতেরপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্যাবিরোধব্যুৎপাঁদনেন প্রা- 

মাণ্যব্যবস্থাপনমব্িরোধলক্ষণার্থ:। প্রানক্গিকত্ত তত্র স্যট্টিবিবরাঁণাঁং বা- 

ক্যানীং পরম্পরমবির্ধেধপ্রতিপাদনং' ন তু লক্ষণার্থ;। ভত্প্রয়োজনঞ্চ 

: তাব্ৈব গ্রতিপাদয়িষ্যতে ইহ তু বাক্যানাং সবষ্টিগ্রতিপাঁদকানাং পরস্পর 

বিরোধে ব্রক্মণি জগদ্যোনো ন সমন্বয়ঃ সেদ্ধ,গর্হতি। তথা চন জগৎকার- 

ণত্বং ব্রহ্গণো লক্ষণং ন চ তত্র গতিসামান্যং ন চ তৎসিদ্ধয়ে গ্রধানপ্যাপব্দত্ব- 

প্রতিপাদনং তন্বাদ্বাক্যানাং বিরোধাবিরোধাত্যামুক্তার্থাক্ষেপসাধানাভ্যাং 

সমন্বয় এবোপপাদ্যত ইতি সমন্বয়লক্ষণে সগতমিদমধিকরণম্। 

, স্বাক্যানাং কারণে.কাধ্যে পরস্পরবিরোধতঃ। 

সমন্বয়োজগদষোনৌ' ন সিধ্যতি পরা ত্মনি ॥ 

টি 

যে প্রধানের উন্বেখ আছে--সে উল্লেখের তাৎপর্য্য রি প্রদর্শিত 

হইবে।, 

.. ত্্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে. এবং ব্দ্গই সমস্ত বেদান্ত, প্রতিপাদ, এ 

কথাও বল! হইয়াছে । প্রধ্যন অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি, বৈদিক. নহে, 

বেদগ্রতিপার্য নহে; তাঁহও 'প্রতিগাদিত হুইয্াছে। গুনর্ধার এই কা 

৭ বিীতেষি আকাঁশাদিধু সথজামানেবু শষটরি বিানং সাসতীক্জি
 ু মর্ম। ছতুগাহ- 

কারপেত্বেনেতি 1" ধিস্তরন্ত্র ভাষ্য ।-থষ্টিবিষয়ে বিষিষ্ন উপদেশ খ্যাকসেও। রী ভি 

১ বিরোং বা বিভিন্ন মত ০5 



হক] "ভামতীপ-টাকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-মহিতম্। ৬১৪ 

'নত্বমূ।  তত্রেদমপরমাশঙ্কাতে। ন জন্াদিকারণত্বং 
্রহ্মণো ব্রহ্মাবিষয়ং বা৷ গতিসামান্যাং বেদীস্তত্াক্যানাং প্রতি- 
পাদয়িতুংশর্যুম্। কম্মাৎ। বিগানদর্শনাৎ। গ্রতিবেদান্তং 
হানা যা, ুষ্টিরপলত্যতে ক্রমাদিবৈচিত্রাৎ। তথ) হি, কচি- 
দাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ ইত্যাকাশাদিকা স্থষ্টিরান্নায়তে, 
কচিতেজ আদিকা__তত্তেজোইস্থজতেতি,কচিৎ গ্রাণাদিকা 
--সপ্রাণমস্থজত প্রাণাচ্ছদ্ধামিতি। কেচিৎ অক্রমৈব লোকা- 
নামুৎপত়িরান্নায়তে--“স ইর্মীল্লোকানস্থজতান্তোমরী চির্নার- 
মাপ” ইতি। তথা কচিদসৎপূর্ব্বিকা। সৃষ্টিঃ পঠ্যাতে__অসদ্বা 

সন্্রেব সোম্যেদমগ্রআনীদিত্যাদীনাং কারণবিষয়াণামসত্ব| ইদমগ্র আশী- 

দিত্যাদিভিব্ব্বাক্যেঃ কারণবিষয্ৈর্্বিরোধঃ কার্য্যবিষয়াণামপি বিভিন্নক্র মা" 
' ক্রমোৎপান্বপ্রতিপাদকানাং বিরোধঃ। তথ! কানিটিদন্য কর্তৃকাং জগছুৎ- 

গত্তিমাচক্ষতে. বাক্যানি কাঁনিচিৎ স্বয়ংকর্তৃকাম্। স্ষ্ট্যা চ তৎকার্যেণ 
তৎকারণতয়। বঙ্গ লক্ষিতমূ। স্থষ্টিবিপ্রতিপত্বৌ তৎকারণতায়াং বরক্ধ- 
লক্ষণে বিপ্রতিপতৌ সত'ং তবতি ত্লক্ষ্যে ব্রহ্গণ্যপি বিগ্রতিপত্বিঃ। 
তম্মাদ্বরক্ষণি সমস্বয়াতীবান্ধ সমন্বয়গম্যং ব্রক্ম। বেদাস্তাত্ত কত্রাদিগ্রতি- 

পাদনেন কর্মবিধিপরতয়োপচরিতার্থা অবিবক্ষিতার্থা বাঁ জপোপযো গন 

ইতি প্রাপ্তম্। ক্রমাদীত্যাদিগ্রহণেনাক্তমোগৃহতে | এবং প্রাপ উচাতে। 

 সর্গক্রমবিবাদেহপি ন স শ্রষ্টরি বিদ্যতে। 

সতথ্বসদ্বচোভভ্ত্য। নিরাকা ধ্যতয়া চিৎ ॥ 
৮ -২িপশাশীশীকপীশিশি পপ্গাী তি পিতা 

উত্থাপিত হইতেছে যে, ত্রদ্মই জগজ্ন্মার্দির কারণ এবং ব্রদ্ধই সমস্ত বেদা- 
স্তের প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্ধয, এ দিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে। কারণ এই যে, 

বিরুদ্ধবার্দ' দেখ! যায়। [গুতি-..ক্রিয়ত ইতি] প্রত্যেক বেদান্তে ভিন্ন 

ভিন্ন গ্রকরে ভিন্ন তি স্থষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্ত 

“আত্মা -হইতে আকাশ” এবন্প্রকারে আকাশাদিক্রমে স্ষ্টি হওয়ার কথা 

আছে।. কোন কোন বেদাস্তে “তিনি তৈজ স্যত্টি করিলেন” ইত্যাদি ক্রর্মে 

তেজঃপূর্বিক] কৃষ্টি উক্ক হইয়াছে “তিনি গ্রাণ সৃষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ 

হইতে আধা” ইত্যাদি অরতিতে গ্রাণপুর্বিকা স্থ্টি অভিহিত হইয়াছে। 
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ইদমএ্র আসীৎ ততো! বৈ. সদভীয়তেতি;” ৃঁ “অসদে ০১ . 

আমীৎ.তৎসদাদীৎ তৎসর্ববমভবত” ইতি চ।" ক্চিটসিরাশি 

নিরাকরণেন সংপূর্ধিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে--ভক্ৈক 
আহছরসদেবেদমগ 

আসী। ইত্যুপক্রম্য, , দকুতত্ত “থু 

সোম্যৈবং স্যাদিতি হৌবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত”: ইতি, 

“সদেব সোম্যেদমগ আসীদিতি” 1 কচিৎবয়ংকর্তৃকৈর 
টি 18888177/88 চ নিরেট 

_মভাবান্তি সিমে বিগানং, রতীনামবিরোধাৎ। তথাহি--ক্সশেক- 

শিল্পপতষ্য ধদাতোদেবদত্বঃ প্রথমং চক্তদণ্ডাদি কারণসুৎপাদ্যাৎথ তরুপরূরণঃ 

কুস্তং কুস্তেপকরণন্থাহরতুুদকং উদকোপকরণণ্চ.. সংঘবধেন, গৌধ্মকণি” 

কানাং করেত পিওং পিগডোপকরণস্ত পচতি ঘ্বৃতপুর্ণং তদন্ত অবদপ্তম্তয সর্ধ- 

ত্রৈতন্মিন্ কর্তৃত্বাৎ শক্যং বক্ত,২4দেবদত্তাচ্ক্রাদি সন্তৃতং তশ্মাচ্চজ্রাদেঃ কুস্ত।- 

দীতি। শক্যঞ্চ দেবদত্তাৎ কুভ্তঃ সমুভূতত্তন্মাহুদক[হছরণাদীত্যাদি। ন 

হত্ত্যসম্তবঃ সর্ধত্রাশ্মিন্ কার্যযজাতে ক্রমবত্যপি দেবাত্তস্য সাক্ষাৎ কর্ত,রমু- 

স্থাতত্বাৎ তথেছাপি যদ্যপ্যাকাশাদিক্রমেণৈব ৃষ্টস্তথাপ্যাকাশানলানিলাদো 

তত্র তত্র. সাক্ষাৎ পরমেশ্বরদ্য কর্তৃত্বাৎ শক্যং বক্ত,ং পরনেস্বরাদাকাশঃ দস্তৃত 

ইতি শক্যঞ বক্ত,ং পরমেশ্বরাদনলঃ সস্তুত ইত্যাদি বদি 'তাকষাশাদ্থাসু- 

্বায়োন্তেজ ইত্যুক্ত। তেজসে। বাযূর্বায়োরাকাশ ইতি ক্রাৎ ভবেদিরোধে। 

ন চৈতদন্তি। তন্থাদমুধামবিবাদঃ আতীনাম্। এবং 'ন ইমান্ বোকান- 

হৃজত' ইত্যক্রমাভিধায়িন্ঠপি রতিরবিরুদ্ধা। এবা হি স্বব্যাপারম্ভিধান- 
পপ | - নু শোপিস লপাপীিপিপা 

কোন কোন গ্রুতিতে যুগপৎ সর্বকৃষ্টির কথাও আছে। 'ধখ1- তিনি এই 

সমপ্ত লোক স্ব্সন'করিলেন।” আবার অন্ত হ্রুততে ক্সভাবপুর্বিক! হি 

কৃথিত হহয়াছে। ষখা "এই জগত পূর্বে অসৎ বা অভারাক্ক ছিব, গক্চাৎ 

ইহা! সৎ অর্থাৎ বিদ্যমাল হহয়াছে 1 কোন কান ক্রুতি, অাববাদ 

নিষেধকরত: সন্ধাদের প্রণালী উপদেশ করিয়া ছে হ 

বলেন, এ সকরা- অথ ছিল, অর্থাৎ কিছুই ছিল না ভর্তি? টু ংকধা 

বলিযাই বলিয়াছেন, পছে.সৌম্য ! তাহা কি প্রকারে, হইবে প্রকারে 

অসৎ (অভাব ) হইতে সতের (ভাবের) জনম টুইবে ? সতত দৌমাএ 
১২ & 

এ নকল সংই ছিধ।? এত ির-অন্য এবটী:জতি আছেঠকাহাত
ে বককথিত 

টি 

হইয়াছে, তাহা, একর আপনা আগমি-হইয়াছে পরত ইহার: ক) 



রে 

ই)... *ভামতী"-টাকা দিত-শান্করভাষ্য-সহিতম্। ৬২৯ 

ক্রিয়া জগতে নিগদ্যতে--“তদ্ধেদং তর্্যব্যাকৃতমাসীৎ 
তদামজগাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত” ইতি। এবমনেকধা বিপ্রতি- 
পক্তের্বন্তনি চ বিকল্পস্যানুপপত্ের বেদাস্তবাক্যানাং জগৎ 
কারণারধারণপরত। ম্যাষ্যা। ম্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যান্ত কার- 
গৃঁ্তরপরিগৃহে! ন্যায্য ইতি । এবং প্রাপ্ডে জমঃ। সত্যপি 
প্রতিব্রেদাস্তং স্জ্যমানেঘাকাশাদিযু ক্রমাদিদ্বারকে বিগাঁনে 

মক্রমেণ কুর্ধতী নাভিধেয়ানাং করমং নিরণদ্ধি। তে তু যথাকমাবস্থিতা 
এরাক্রমেণোচস্তে | যথা! ক্রমবস্তি জ্ঞানানি জাতাঁনীতি। তদেবমবি- 
গানম্। অভ্যুপেত্য তু বিগানমুচ্যতে স্থক্টো খন্েতদ্বিগানাৎ ন তু অরষ্টরি। 
অষ্টা তু সর্ববেদান্তবাকোঘনুহ্যতঃ পরমেশ্বরঃ প্রভীয়তে নাত্র শ্রতিবিগানং 
মাত্রয়াপ্যস্তি। ন চ ্ৃষ্টিবিগানং অষ্টরি তদধীননিরূপণে বিগানমাবহত্ীতি 
বাচ্যম্। ন হোষ আঙত্বমাত্রেণোচ্যতেইপি তু সত্যং জানমনস্তং ব্রদ্ষেত্যাদিন। 
রূপেপোচাতে জ্তষ্টা। তচ্চাস্য রূপং সর্ববেদাস্তবাক্যানুগতম্। তজ্জ্ঞানঞ 
ফলবৎ। 'ব্রহ্গবিদাপ্মোতি পরং তরতি শোকমাত্মবিৎ ইতি শ্রুতেঃ। স্ৃষ্টি- 
জানস্ত তু ন ফলং শ্রয়তে তেন ফলবৎসন্নিধাবফলং তদন্গ মিতি স্ষ্টিবিজ্ঞানং 
অ্টব্রদ্ষবিজ্ঞানাঙ্গঃ তদনৃু৭ং সন্তরন্ষজ্ঞানাবতারোপায়তয়া ব্যাখোয়মূ। তথ! 
চ শতিঃ1--অল্নেন সৌম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্িচ্ছ' ইত্যাদিকা। শুঙ্গেনা গ্রেণ 
কার্য্যেণেতি যাবৎ | তন্ন ্থষ্টিবিগ্রতিপত্িঃ শরষ্টরি বিগ্রতিপত্তিমাবহতি। 
অপি তু গুণে ত্বন্তায্যকল্পনেতি তদনুগুণতয় ব্যাখোয়া। যচ্চ কারণে 

নাই। -যথা--পপুর্ক্বে এ জগৎ অব্যাক্কৃত ছিল, পরে তাহা! হইতে জগৎ- 
নামের ও:ত্বগন্জপের দ্বারা তাহ! ব্যাক্কত (বিষ্পষ্ট ) হইয়াছে [ এব." 

দিষ্টোক্েঃ"] এইরূপ এইরূপ অনেক বিগ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধ মত) আছে। 

যাহা বস্তু তাঙ্ধী একরূপ বা! একপ্রকার হওয়াই উচিত বিধায় সমস্ত 

বেদাতীকে অগৎকাক়পনিল্চায়ক বলিতে পার না। অর্থাৎ বেদাস্তের দ্বার] 

এককারুপুরাগ-সিষ্ক ছয় না। সুতরাং স্বৃতিপ্রসিদ্ধ ও ন্যায় প্রসিদ্ধ অন্ 
কারণের গ্হণ বা শ্বীকার করাই উচিত। ব্যাস এইরপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত 
হইয়া বলিতেছেন, যি, ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্তে হ্জ্যমান আকাশার্দির 

উৎপত্তির জ্রামের ভিন্নতা দেখ! যায়, তথাপি উৎ্পাদ্দকের বা অষ্টার সনবস্থে 

কোনরাধ বিরুদ্ধ নাই। :কেন-না, এক বেদাস্তে যেষ্টার ব! যে-জগং" 

॥ 

। 
” খ 



৬২২  খেধান্তদর্শনম্। . * .  ট১ত১৪পা॥ 

ন শ্রধরি কিক্চিদ্বিগীনমন্তি | কৃতঃ। : যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।, 
যথাভূতো। হোকস্মিন্ বেদান্তে সর্ববজ্জঃ সর্ব্বশ্বরঃ নর্ববাত্মকো- 
হ্থিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্ট তখাভূত. এব বেদাস্তান্তরে 
স্বপি ব্যপদিশ্টতে | তদ্যথাও “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রচ্ষে”তি.।. 
অত্র তাবজজ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্ধিষয়েণ কাময়িতৃত্ববচনেন 
চেতনং ব্রন্ধ ন্যরূপয়দপর প্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমত্রবীৎ। 
তদ্বিষয়েগেব পরেণাত্্শব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়। চান্ত- 
রনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্বানং নিরধারয়ৎ। বনু 
স্যাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বন্ুভবনাশুংসনেন স্জ্য 

বিগানমসন্বা। ইদমগ্রমামীদিতি তদপি, তর্দপ্যেষ গ্লোকোভবতীতি পূর্ব- 

প্রকৃতং সদ্বরন্ধাকৃষ্যাইসদেবেদমগ্রআসীদিত্যুচ্যমানং ত্বমতো২ভিধানেইস- 

বদধং স্যাৎ। শ্রত্যন্তরেণ চ মানান্তরেণ চ বিরোধঃ। তন্মাদৌপচান্িকং 
ব্যাখ্যেয়ম। তদ্ধৈক আছরসদেবেদমগ্র আনীদিতি তু নিরাকার্ধ্যতয়োপ- 
্স্তমিতি ন কারণে বিবাদ ইতি। শ্থত্রে চ-শবনূর্থঃ। পূর্বপক্ষং নিবর্ত- 
যতি।--আকাশাদিযু ন্তজ্যমানেষু ক্রমবিগানেইপি ন অআষন্থি বিগানস্। কুতঃ। 

যখৈকন্তাং ক্রুতৌ ব্যপরিষ্ট; পরমেশ্বর: সূ্বস্থ কর্তা তথৈব শ্রত্যন্তরেযৃক্তেঃ। 
কেন রূপেণ, কারণত্বেন। অপরঃ কল্পো যথা ব্যপদিষ্টঃ ক্রম আকাশাদিযুঃ 
আত্মম আকাশঃ সত্ভৃত আকা শাদা সূর্বায়োরগ্রিরগ্নেরাপোইস্তাঃ পৃথিবীতি, 
তটৈব ক্রমপ্যানপবাধনেন তত্তেজোহস্থজতেত্যাদিকায়। অপি স্ষ্টেক্ুকের্ন 

কারণের উপদেশ, অগ্ত বেদান্তেও সেই অষ্টার বা সেই. জগংকারণের 
উপদেশ দেখা যায়। [ যখাভূতো...দিশ্তে ] এক বেদান্তে বন্্রপ সর্ব 
সর্ষেশ্বর সর্বাত্মক অদ্বিতীর কারণ কথিত হইয়াছে, মত্ত বেদাস্তে 
তৃদ্ধপ কারণই কথিত হইয়াছে। [তদ্যথা--ইতি চ].. ধথ7- দ্ধ 

ত্য, জ্ঞান ও অনস্ত।” এ শ্রুতি জ্ঞানশব্ব বিশেষগ দিযাএনং' গিনি 
কামন! (ইচ্ছা) কাঁরলেন” এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। “বন্ধ ..চেতন 
পদার্থ।৮ “তিনি পরগ্রযোজ্য নঠেল।” -এ কথায়, ঘ্বারাও.ীখবরকারণবাদ, 
প্রদর্শন করিয়াছেম। তাহারই পরে আবত্মশক্জ :আছে। সেই. আজশকর 
ছারা দেখাইগাছেন, ব্রদ্ধই-কমাদের অত্তরাদ্ধ(। তিথি 'শরীরারি।কোশ 

ন্ 
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১৪] "ভামতী”*টীকাদ্বিত-শাঞ্কর ভাষ্য-পহিতম্। ৬২৩. 

মানানাং বিকাঁরাণাং অক্ট্রভেদমভাষত। তথা“ইদং সর্বব- 
মস্থজত. যদিদং কিঞচ” ইতি দমস্তজগৎস্ষ্িনির্দেশেন প্রাক 
স্ষ্ট্রদ্িতীয়ং অধ্টারমাচষ্টে । তদত্র ফল্পক্ষণং ব্রহ্ম কারণ- 
ত্বেন বিজ্ঞাতং তল্লক্ষণমেবান্যত্রীপি বিজ্ঞীয়তে | সদেব 
সৌম্যেদমগু আসীৎ, একমেবাদ্িতীয়মূ, তদৈক্ষত বহু স্যাং 
প্রজায়েয়েতি, তভেজোহস্থজতেতি। তথা, আত্মা বা 
ইদমেক এবাহগ আদীৎ নাণ্যৎ কিঞ্চন মিযং, স এঁক্ষত 
লোকান্স্থজা ইতি চ। এবঞ্লাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণ- 
পরস্য বাক্যজাতম্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্ঘত্বাৎ। কার্ধয- 
বিষয়ন্ত বিগানং দৃশ্যতে। কচিদাকাশাদিকা! সৃষ্টি কচিভেজ 

্টাবপি বিগানম্। নম্বেকত্রাত্ন আকাশকারণত্বেনোক্তিরমাত্র চ তেজঃ- 
' কারণত্বেন তৎকথমবিগানমত আহ ।--“কারণত্বেন” ইতি । হেতো তৃতীয়! 

পর্ধত্রাকাশানলানিলাদৌ সাক্ষাৎকারণত্বেনাম্মনঃ| প্রপঞ্চিতৈস্ভধন্তাৎ। 
পপঞপপক্ছ ৯৮ পপি পাশা পিপি হল সি 

পরস্পরার দ্বারা অন্তঃগ্রবিষ্টের ্তায় আছেন। “আমি বহু হইব” এ 
ংশের দ্বারা বলা হইয়াছে, বুঝান হইয়াছে, যে-কিছু স্্জ্যমান পদীর্_ 

সমস্তই সেই অদ্বিতীয় অষ্টা। হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ তিনিই জগদাকারে 
ভাসমান হইতেছেন। অপিচ, “এ যেকিছু_এ সমন্তই তিনি স্ব 
করিয়াছেন।” এই বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র 
অষ্টা ছিলেন। এই সকল শ্রুতিতে যে কারণর্জপী দ্ধ বিজ্ঞাত হইতেছেন 
অন্ত শ্রতিতেও সেই ব্রহ্ম ব1 তল্পক্ষণ ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হহয়াছেন। যথা ছে 

সৌম্য! স্ষটির পূর্বে এ দকল একমাত্র সংই ছিল।” (অদ্বয় কারণই 
ছিল)। «এক অদ্ধিতীয় পদীর্ঘই ছিল ।” “সেই দং আলোচন। করিলেন, 

আমি বহু হইব ও প্রক্ষ্টরূপে অন্সিব।” “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” 

“সৃষ্টির পুর্ন্দে এ দকল, আত্মা ছিণ, আঁত্মাতেই পর্যযবসন্ন ছিন্ন, আত্মা ভিন্ন 

অগ্ত কিছু'ছিল না)” “সেই আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক 

সমূহ স্মজন করিব 1/ [ এবং...গ্রাসঙ্গাৎ প্রত্যেক বেদান্ত অগংকারণের 

স্বরূপ সির্ণায়ক এইরূপ এইরূপ বাক্য আছে পরস্ত গে দক*লর অর্থ অবি- 

গীত অর্থাত, পরস্পর অধিরদ্ধ। অপিচ। কারণ, প্রতিগাদণ পক্ষে মম 

৭৯ 



৬২3 : থেদাস্তর্শনম্। [ ১ম, ৪পা, 

'আদিকেত্যেবঞ্জাতীয়কম। ন চ কার্য্যবিষয়েণ বিগাঁনেন 
কারণমপি ব্রন্ম সর্বববেদান্তেত্ববিশীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং, 
তবিতুমহ্তীতি শক্যতে বক্তৃং, তঅতিপ্রসঙ্গাৎ। সমাধাস্যতি 
চাঁচার্ধ্যঃ কাধ্যবিষয়ং বিগানং নন বিয়দশ্রুতেরিত্যারভ্য 1 
ভবেদপি কার্ধ্যস্য বিশীতব্যমপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ্থ। ন হায়ং 
সঞ্ট্যাদি প্রপঞ্চ; প্রতিপিপাদয়িষিতঃ1 ন হি তৎ্প্রতিবদ্ধঃ 
কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যত শ্রায়তে বা। নম চ কঙ্পসয়িতৃং 

শক্যতে । উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ে- 

বর্বাক্যৈঃ সাকমেকবাক্যতীয়া। গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ 
সষ্ট্যাদি প্রপঞ্চস্য-ব্রহ্গপ্রতিপত্যর্থতাম্ “অন্নেন সৌম্য! 

বেদান্তের ইকমত্য দ্বেখ। যায়| তবে যে কার্ধ্যপ্রতিপাদন (স্থজ্যমান 

বস্তর সৃষ্টি বিষয়ক ক্রমের উপদেশ) বিষয়ে বিগান (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ' 

উপদেশ) দেখ! খায়, যথা--কৌন বেদান্তে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি, কোর্ন . 

বেদান্তে তেজঃপূর্বিক। স্থষ্টি।, এ সকল ত্রহ্ষকারণবার্গের ক্ষতিকারক 

নহে। কার্ষ্ের বিগাঁৰ আঙে, ভিন্ন তিন্ন গ্রণালীতে স্থগ্টির উপদেশ আছে, 

তাই বলিয় কারণ ব্রঙ্গও বিগীত, এরূপ বলিতে পার ন|॥ কার্ধ্য বিভিন্ন 

প্রকার হ্বতরাং কারণও বিভিন্ন, এ অভিপ্রায় জবুক্ত। ( অর্থাৎ তাহা 

ঞতির অভিপ্রেত নহে )। রূপ বলিতে গেলে অতি প্রসঙ্গ * দোষ হইবে। 

[ সমা...গম্যমানত্বাঁৎ ] আচার্য্য ব্যাস “ন বিদর্দএতেঃ” ইত্যাদি হৃত্রে 

কীধ্যবিষয়ক বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিবেন। স্থষটিগ্রতিপার্দন ইষ্ট নহে; 
স্বৃতরাং তদ্দিষয়ক বিরোধ বিরোধ বলিয়। গণ্য নহে। স্থষটপ্রণ্ধ উপদেশ 

কর! আতির মুখ্য উদেস্ত নহে। কারণ, স্ষিজ্ঞানে কোনকধপ পুকুঘার্থ 

ৃষ্ট হয় না। শ্রুতি হৃষ্টপ্রপঞ্চ জ্ঞানের পুরুষার্থতা (ফল) বলেন নাই, 

করনাতেও তাহা! লব্ধ হয় না। উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা 

যার, স্ষ্িবাক্য সকণ ব্রহ্ষবাক্যের সহিত মিলি ব্রদ্ষ-অর্থই প্রকীশ 

করে। [দর্শয়তি...ইতি] ব্রহ্ম নুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি বর্ণনা, এ কথ! 

শ্রতিও বলিয়/ছেন। যথা--“হে সৌম্য ! পৃথিবীরূগ 'শুঃলর (কার্ধ্ের) 
৬ এপ্স পপি পিসী পপ পাপা ০ পপ 

7 অভিগ্রন্গ "অতিব্যা্তি। অর্থাৎ যাহা ব্রহ্ম নহে তাহাতে ব্রদ্গলক্ষণ য$ওয়]। 

চে 



সনু) ] "তামতী”টাকা ্বিতত-শা্ধরতাধ্য-সহিতম্। ৬২৫ 

গুদ্গেনাপোমূলমন্িচ্ছাইভ্ভিঃ সৌম্য! শুঙ্গেন তেজোমুল- 
মন্বিচ্ছ তেজসা সৌম্য ! শুঙ্গেন সম্মুলমন্িচ্ছেতি 1” মুদাদি- 
দৃষ্টান্তৈন্চ কার্ধ্যষ্য কারণেনাভেদং বদিতুং হৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চ; 
শাব্যত ইতি গম্যতে । তথ! চ সম্প্রদায়বিদে। বদন্তি-- 
_. পস্কলৌহ্বিক্ষ,লিঙ্গাদ্যৈঃ স্ষ্ি্যা চোদিতাইন্যথ| | 

_ উপায়ঃ মোহ্বতীরায় নান্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥” ইতি ॥ 
ব্রহ্ষাপ্রতিপতিযন্বদ্ধন্ত ফলং শঁয়তে “ত্রঙ্মবিদাপ্পোতি 

পরং” “তরতি -শোকমাতবিৎ” “তমেব বিদ্িত্বা অতিম্ৃত্যু- 
মেতি” ইতি চ। প্রত্যক্ষাবগমঞ্চেদং ফলং “তত্বমসি” ইত্য- 
সপার্ষ্যাত্বত্বপ্রতিপত সত্যাং সংসাধ্যাত্বত্বব্যাবৃত্তেঃ। যৎ 

ব্যাক্রিয়ত ইতি চ কর্মাকর্তরি কর্ণ বা বপম্। ন চেতনমতিরিক্ং কর্তারং 

' প্রতিক্ষিপতি কিন্তৃপন্থাপয়তি। ন হি ল্য়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি বা 
লম়তে কেদার 'ইতি ব। লবিতাঁরং দেবদন্তাদিং প্রতিষ্দিগতি। অপি 

তৃপস্থাপরত্যেব। তম্মাঁ্ সর্বমবদীতম্। 

দ্বারা জলের অন্থমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেণে! 

মূল সতের অনুমান কর।” ইহাও প্রতীত হয় যে, শ্রুতি মৃগ্ডিকা-কুস্তের 

ৃ্টান্তে কারণের সহিত কার্্যের অভেদ দেঁখাইবার জন্য সষ্টিগ্রপঞ্চ বলি- 

সবলাছেন। (কুস্তের কারণ মৃত্তিকা, তাহা কুম্ত হইতে ভিন্ন নহে। তাহা 

মৃত্তিকাই)। এ তত্ব অধ্যাপক পরম্পরাতেও প্রধ্যাত। বথা-_ শান্ত থে 

ৃত্তিকা, লৌহ ও বিদ্ফ,লিঙ্গ গ্রতৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া তিন ভিন প্রকার টি 

বর্ণনা করিয়াছেন, সে মকল ব্রহ্গতত্ব বুঝাইবার উপায় মাত্র। ফলকন্সে 

কোনরা ভেদ নাই।৮ | বঙ্গ..বৃত্বেঃ |] শান্তে যে ফলশ্রতি আছে, 

সে সমন্তই ব্রহ্ষজ্ঞান সম্থলিত। অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি ফল রহ্মজ্ঞানঘটিত 

অন্তজ্ঞানঘটিত নহে। যথা “্্ষজ্ত ব্যক্তিই বর্গ প্রাপ্ত হয়।” “আত্মজ্ 

পুরুষই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।” “জীব তাহাকে জানিয়া মৃত্যু অতি. 

ক্রম করে|» ইত্যাদি। এ ফল (মোক) প্রত্যক্ষগম্য ( প্রত্যক্ষ» অতি 

প্রমাণ )। প্তিনিই তুমি” এই মহাবাকোর দ্বারা আয়ার (আপনার) 

অমংসারিত্ব নিশ্চয় হইলে তন আর দংসারিত্ব থাকে না। বিনিবৃদ্ত হয়। 

- শশী পাপ শপাশািশী সাপপপিস্প্পাপশিট পট 



৬২৬ বেদাস্তদর্শনমূ। ৰ [ ১অ, ৪পা 

পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং. “অসঘ ইদমগু :আদীৎ, 
ইত্যাদি তৎ পরিহ্র্তব্যমূ। অত্রোচ্যতে ॥ ১৪ 

সমীকর্ষীৎ ॥ ১৫॥ * 
অসদ্বা ইদমগু আসীদিতি নাত্রীসন্সিরাত্বকং কারণত্বেন 

শাব্যতে । যত? অসন্নেব স ভবত্যসঃ তরহ্ষেতি বেদ চে 
অন্তি ত্রন্মেতি চেদ্বেদ সম্ভমেনং ততো বিছু ইত্যসদ্বাদাপ- 
বাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্ধান্নময়াদিকোশপরম্পরয়৷ প্রত্যগ্া- 

আঁনং নির্ধার্ধ্য “সোহকাময়ত” ইতি তমেব প্রক্কৃতং সমা- 

কৃষ্য সপ্রপঞ্ধাং স্থপ্তিং তন্মাৎ শ্রাবযিত্বা “তৎ সত্যমিত্যা' 
ৃ টিটি 22585 িরী তল 

সদ্দাত্মসমাকর্ষাদতীন্দরিয়ার্কাসৎপদেন ব্রহ্ম লক্ষ্যত ইত্যাহ-- তম্মাদিতি। 

ন চ প্রধানমেব লক্ষ্যতামিতি বাচ্যম্। চেতনার্থকত্রঙ্াদিশবানামনেকেযাং 

লক্ষণাগৌরবাদিতি ভাবঃ। তিত্তিরিশ্ুতৌ সুত্রং যোজায়ত্। ছান্দোগ্যাদৌ : 

যোৌজয়তি-: এবৈবেতি। দদেকার্থকতৎপদেন পুর্বে ক্তাদতঃ সমাকর্ধা্ 

শূনযত্বমিত্যর্থঃ। নম্বমৎপদলক্ষণা! ন যুক্ত1 শ্রতিভেদে চ স্বমততেদেনোদিতা- 

[যৎ...অত্রোচ্যতে ] বাদী যে কারণবিষয়ক মতদ্বৈধ' প্রদর্শন করিয়া 

ছিলেন, তাহাও পরিহাঁধ্য। পরিহাধ্য বলিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত 

হইতেছে। 
ষ্টির পূর্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এ বাক্যে নিরাম্মক অভাব পদ্দার্থকে 

কারণ বল। হয় নাই। কারণ», প্র স্থানে “যদি ব্রঙ্মকে অসৎ বলিয়। জানে 

তবে মে নিজেও অসৎ এবং যে অস্তি বলিয়। জানে লৌকে তাহাকে সং 

বলিয়। জানিবে।” এইরূপ বাক্যে অসতের (অভাবের ব! অক্রন্গভাবের ) 

নিন্দা অভিহিত হইয়াছে। অনস্তর অদদ্বিপরীত সত ব্রহ্মকে গ্রত্যগাত্মরূণে 

নির্ণয় করিয়া, উপদেশ করিয়া» তাদৃশ সৎ ত্রদ্মকে “তিনি. কামন1 করিলেন” 

এই বাক্যের দ্বারা আকর্ষণ ও তাহা হইতে এ সমন্ত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ 

* সমাকর্ষাৎ তত্সদাসীদিত্যাদিন! সতঃসমা কর্মণাৎ নাঁপিকারপবিষন্কা বিগঁন নমিতি 

শেষঃ।-_যাহ! জগণৎকারণ-তাহাতেও শ্রৌতমতভেদ লাই.।. কারণ সেই &৮ই, গুলে'সতের 

সমাকর্ষণ আছে। অর্থাৎ 'অসহ! ইদমএ আসীৎ' ইতাদি,শ্তিডে গুম, শুনে নিরাম্মক 

. অভ।ব পদার্থ কথিত্ত হয়নাই. এ সক্ন স্থলে অসশ তর আবিদ... 
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চক্ষত” ইতি চোপসংছত্য “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি? ইতি. তক্মিমেব প্রকৃতেতর্থে শ্লোকমিমমুদাহরতি “অস্ ইদমগ্র আপীৎ” ইতি। যদি তবসম্িরাত্মকম্মিন শ্লোকে- , ইভিপ্রেয়েত ততোইন্যসমাকর্ষণেহন্য স্যোদাহরণাঁদসন্বদ্ধং 
পূ 

বাক্যমাপদ্যেত।  তক্মামামরূপব্যারৃতবস্তবিষয়ঃ প্রায়েণ, 
সচ্ছব্ঃ প্রদিদ্ধ ইতি তত্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়। প্রাণ্ডৎ- 
পত্তেঃ সদেব ব্রহ্মা হসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। এধৈবা- 
ইসদেবেদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা । “তৎ অদাসী- 
দিতি” -লমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ ০২০১০৬১৯০০০ -০১৯১৫১ 
ছদিতহোমবদ্ধিকল্পস্য দর্শিতত্বাদিত্যত আহ--তটদ্ধিক ইতি । একে শাখিন 

সপ্ত 

ইত্যর্থো ন তবতি, কিন্তু অনাদিসংসারচক্স্থা বেদবাহা ইত্যর্থং। শূন্য-' 
. নিরামেন শ্রুতিভিঃ সন্ধাদস্যৈবেইত্বাত্বাাং বিরোধস্ক ফিনিরাসায় লক্ষণ! 
যুক্তি ভাঁবঃ। যছুক্তং কচিদকর্তৃকা! স্থষ্টিঃ কথিতেতি তন্নেত্যাহ-_তদ্ধেদ- 
মিতি। অধ্যক্ষ কর্তা। নন কর্রীভাব এব পরামৃশ্ঠত ইত্যত আহ-- 
চেতনস্য চারমিতি। চক্র! শ্রোত্রং শ্রোতা মনো মন্তেত্যুচাত ইত্যর্থ।। 
আঁদ্যকার্ধাং সবর্তৃকং কাধধ্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাহ__অগপি চেতি। অদাত্বে 00586288888885851 51218 
উক্তি করিয়া! “সেই জন্য তাহাকে সত্য আখ্যা (নাম) দেওয়! হয় 
এবন্প্রকার কথায় প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া “এ সম্বন্ধে শ্লোক এই” এই বলিয়া! 
মেই প্রস্তাবিত সৎপদার্থ বিষয়ক শ্লোকটীকে উদাহরণ দেখান হইয়াছে। 
1 যদি---ষ্টর্যম্] নিঃস্বরূপ অভাবাত্বক অসৎ উক্ত শ্লোকের বিবক্ষিত 
হইলে, এক পদার্থ আকর্ষণ করিয়া! অপর পদার্থ উদাহরণ দেওয়ায় 
বাক্যটী প্রঙ্গাপতুল্য হয়। বিশেষতঃ ব্যাক্কত (বিকাশগ্রাপ্ত ) বস্তই সংশবে 
অভিহিত্ত হয়। (যাহ! বিস্পষ্ট হইয়াছে তাহাকেই সং বলে, আছে 
বলে )।: পলেই প্রসিদ্ধি অন্থসাঁরে, ব্যাকত বা বিকাশগ্রাপ্ত জগৎপদার্থের 
পূর্বাবস্থ! অর্থাৎ অব]ারুত. অবস্থ। গ্রহণ করিলে অবশ্ঠই “পুর্বে সৎ ব্রদ্ধ 
ছিলেন? কধা সঙ্গত হইবে। “মৃষ্ির পুর্বে জর্গৎ অসৎ ছিল” এ . 
এতিকেও “এ অর্থে সংযোজন করিতে হইবে। কারণ, “মেই সৎ ছিলেন” 
এইবপে প্র স্থানে ঈতেরই অনুবর্তন হইয়াছে । অদৎশবের অত্যন্তাভাঁব 
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সদানীদিতি কিং স্মাকৃষ্যেত। “তদ্ধৈক আহছ্রসদেবেদমগ 
আসীৎ” ইত্যত্রাপি ন শ্রত্ত্যন্তরাভিপ্রায়েণায়মেকীয়মতে- 
পন্যাসঃ ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনিবিল্পস্যাসস্তবাৎ। তস্মাচ্ছ,তি- 

 পরিগৃহীতসৎপক্ষদার্যামৈবাহয়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাং-. 
সংপক্ষস্যোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রব্যমূ। “তদ্বেদং তর্য- 
ব্যাকৃতমাসী”দিত্যত্রাপি ন নিরধ্যক্ষণ্য জগতো। ব্যাকররণং 
কথ্যতে। “স এষ ইহ প্রবিষউট আনখাগেভ্যঃ, ইত্যধ্যক্ষস্য 
ব্যাকৃতকার্য্যান্ুপ্রবেশিত্বেন সমাঁকর্ষাৎ | নিরধ্যক্ষে ব্যাঁক- 
রণাভ্যুপগমে হানন্তরেণ প্রকৃতাবলম্িনা স ইত্যনেন সর্বব- 
নান্না কঃ কাধ্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যেত । চেতনফ্য 

. চাঁয়মাত্বনঃ শরীরেহনুপ্রবেশঃ শ্রায়তে, অ্বনুপ্রবিষ্টম্য চেত- 

ইদানীম্। নন কর্ম্মকারকাদন্যস্য-কর্ত,ঃ সন্ধে কর্মাণ এব কর্তৃবঃচিলকারে| 
বিরুদ্ধ ইত্যত আহ-- ন্যাক্রিয়ত ইতি। অনায়াসেন সিদ্ধিমপেক্ষ্য কর্ম: 

সর্থ গ্রহণ করিলে “সেই সৎ* এ কথায় কাহার আকর্ষণ হইবে? (যাহার 
স্বরূপ নাই, যাহা নিঃশ্বরূপ, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব )। কেহ কেহ বলেন, 
“এই জগত পূর্বে অনৎ ছিল” এই বাক্যে মত-বিশেষ কথিত হইয়াছে। 
বস্ততঃ তাহ! হয় নাই। যেমন জ্ঞানের বিকর অসভ্ভব, তেমনি, বস্তবিক রও 
্মসন্ভব। (ঘট ঘটই, কাহার জ্ঞানে ঘট, কাহার জ্ঞানে পট, এমন হয় না)। 
এই কারণে বুঝিতে হুইবে, মুঢ়কল্পিত অদন্বাদ মিরাসের জন্প ও সদ্বাদের 
ঘঢ়তার জন্ত শ্রুতি এঁন্ধপ বাক্য বলিয়াছেন। [ তদ্ধেদং...কুষ্যেত ] তখন 
অর্থাৎ সৃির পুর্বে অব্যাকত ছিল, পশ্চাৎ ব্যারুত হইয়াছে, এ বাক্যে 
/নিরধাক্ষ ব্যাক্রিয়া (জগতের বিকাশ) কথিত হয় নাই। কারণ, “তিনি 
্বসথ্ট তৃতের নথাগ্রপর্য্যস্ত .অন্ুপ্রবি্” এই জঁতি বলিতেছেন, যিনি 
এই জগতের অষ্টা, অধ্যক্ষ, তিনিই ইহাতে অগ্ুগ্রবিই আছেন। নিরধ্য্ 
বিকাশ শ্বীকার করিতে গেলে *+৮ “শব্দের ত্বায়া অনুপ্রবেষ্টীি' আকর্ষণ 
অসম্ভব হইয়া! পড়ে। (জগৎ কর্তৃশুন্য হইলে কে ইহাতে অনপ্রবিঃ 
হইরে ?)” .[ চেতনস্য.'.গ্রাম ইতি] দেখ! যায়, জতিতেঞ্ গন! যাদ, 

রা 1 
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নত্বঅবণাৎ। 'পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণুন শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ” 
ইতি। অপি চযাঁদুশমিদমদ্যাত্বে নাঁমরূপাত্যাং ব্যাক্রিয়- 
মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবমাদিসর্গেহগীতি 

গম্যতে, দৃষ্টবিপরীতবন্সনান্বপপত্েঃ | ভ্রত্যন্তরমপ্যনেন 
জীবেনীত্বনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি সাধ্যক্ষামেব 
জগতে! ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি। ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্মকর্তরি 
লকারঃ সত্যে পরমেশ্বরে কর্তরি মৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রব্য 
যথালয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যে পূর্ণকে লবিতরি । 
বদ্ধ ক্ণ্যেবৈষ লকারো অর্থাক্ষিণ্তং কক্রন্তরমপেক্ষ্য 
দ্রষ্টব্যঃ | যথা গম্যতে গাম ইতি ॥ ১৫॥ 

জগদ্াচিত্বাং ॥ ১৬ ॥ * 
কর্তৃত্বমুপচরধ্যত ইত্যর্থ:। ব্যাক্রিয়তে জগৎ শ্বয়মেব নিপগ্মিতি ব্যাখ্যায় 

কেনচিগ্থ্যাকতমিতি ব্যাচ্টে- যদ্ধেতি। অতঃ শ্রুতীনামবিরোধাৎ কারণ; 

দ্বারা সমন্বয় ইতি সিদ্ধমূ। ( রত্বপগ্রতা)। 
আ০৯ ৮৮৭ পাপী াশিক্পী তি 

০০০ শা িপপশগ পপি পিপিপি? পপি 

ধিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট--তিনি চেতন। চেতন আত্মাই শরীরে অনুগ্রবিষ্ট 

আছেন। এ কথা শ্রুতিতে ও আছে। *্যথা__"র্শনের জন্য চক্ষু ২ইয়াছেন 

বা চগ্গুতে আছেন, শ্রবণের জন্য শ্রবণ বা শ্রবণে ইতাদি। অ পচ, 

এখন যেমন জগৎ নামের ও রূপেরদারা ও অধ্যক্ষের অধীন হইয়া বিকা. 

শিত হইতেছে-তেমনি প্রথম স্ৃষ্টিতেও ইহা অধঞক্গের অধীনে বিকশিত 

(পর পর বিকাশ বা ভ্রম্থষ্টি) ইইয়াছিল। দৃষ্টবিগগীত কল্পনা অধুক্ত 

বলিয়াই  কথ। অবস্থা স্বীকার্ধা। এ কথা অন্য শ্রতিতেও আছে। যথা 

“মেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূগে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম 

রূপের বিকাশ করিব” বিকাঁশকর্তা পরমেশ্বর সত্বেও আপন! আপান 

ব্যারৃত হইয়াছে, এরূপ প্রয়োগ হইতে গারে। বেমন ছেদনকর্ মন্তেও 

লোকে বলে, কেদার (ক্ষেত্রের আ,ল্।)ছিন হইয়াছে, &ঁ শ্রোত প্রয়োগও 

তদ্রপ জানিবে। 
শন 

সস প
প 

পপ শিস পা লিপি
 িলি বা 

সা 

* কৌধিতকি-্রাঙ্ষণে যঃ পুরুষাণাং কর্তা বেদিতবাতয়োও; স গরমেখর এব জগদ্ধা 
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কৌধাতকিত্রাঙ্গণে বালাক্যজাতশক্রমন্থীদে জয়তে, 
যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা, যস্থা বৈতৎ 
কর্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি (কৌ ব্রাং অং ৪1 কং ১৯)। 
তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্মতে, উত মুখ্যঃ প্রাণ 
উত পরমাত্ত্েতি বিষয়ঃ | কিং তাবৎ প্রাপ্তং। প্রাণ ইতি | 
কুতঃ। যস্য বৈতৎ কর্দ্েতি শ্রবণাৎ  পরিষ্পন্দলক্ষণম্য চ 
কর্মণঃ প্রীণাশয়ন্বাৎ। বাক্যশেষে চ, অথীন্মিন্ প্রাণ এবৈ- 

নহুব্রঙ্গ তে ক্রবাণীতি ব্রদ্ধাতিধানপ্রকরণাদ্বপদংহারে চ সর্ধান্ পাপ্]ুনো- 
ইপহত্য সর্কেষাঁঞ্চ তৃতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্বারাজ্মাং পর্ধ্যেতি য এবং বেদেতি 
নিরতিশয়ফলশ্রবণাদব্রক্মবেদনাদন্যন্ত তদসস্তবাৎ আদিতাচন্দ্রাদিগতপুরুষ- 
কর্তৃত্বস্ত চ যন্ত বৈতৎকর্্মেতি চান্তাসত্যবচ্ছেদে সর্বনাম গ্রত্যকদিদ্ধস্ত 
জগতঃ পরামর্শেন জগৎকর্তৃত্স্ত চ ব্রদ্মণোহস্তাত্রাসম্তবাঁৎ কথং জীবমুখা প্রাণা- 
শঙ্কা | উচ্যতে। ব্রহ্ম তে ক্রবাণীতি বালাকন। গার্গ্যেণ ত্রঙ্গাতিধানং 
প্রতিজ্ঞায় তত্তদাদিত্যাদিগতা ত্রদ্মপুরুযাভিধানেন ন তাবদ্ত্রন্গোক্তম্। যন্ 
চাজাতশত্রোর্যোবৈ বালাঁকে এতেযাং পুরুষাণাং কর্তী যস্য বৈতৎ কর্মেতি 
বাক্যং ন তেন ব্রন্মাভিধানং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চান্বদীয়েনোপক্রমেগাঁনঠি্য 

কৌধিতকি-্র।ঙ্ষণের বালাকি-স্তজাতশক্র-সংবাদ নামক সন্দর্ভে এইরূপ 
শুনা যায়--“হে বাঁলাকে ! 1 যিনি এই সকল পুরুষের কর্তা এবং এ সকল 
যাহ'র কর্ম (কর্তৃত্বের ফল), তিনিই ক্তেয় অর্থাৎ তাহাকে বিদিত হও) 
এই কৌধিতকি-শ্রুতি ধাহাকে জানিতে বলিডেছেন তিনি জীব? না প্রধান? 
ন। প্রাণ? না পরমাত্বাণ? “এ সকল যাহার কন্ন” এ অংশের দ্বারী। পাওয়া 

যাঁয়, প্রাণই জ্ঞেয়। পরিষ্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ণ বলে, স্ৃতরাং তাহ! 
প্রাণের আশ্রিত (অধীন )। প্র প্রস্তাবের শেষ ভাঁগেও প্রাণের উল্লেখ 
আছে। যথা--"সেই সময়ে সমস্ত ইন্জিন মুখাগ্রাথে আসিয়া একক্ব প্রাপ্ত হয় 

চিত্বাৎ তাৎপর্যবশাৎ তত্র পুরুষশবদ্য জগমরখকা তা: কৌধিতকি এীপাণে কধিত 
আছ, “ধিনি পুরুষসমূহের কর্তা। তিনিই গজায় 1” এখানে থে পুরুষ শখ আছে, তাহার অর্থ 

জগৎ। যিনি গগতের কর্তা, জগৎ ধাহার কৃতি বা কর্ণা। তিনিই তয়, ও উগাযা টিং 
কৌধিতকিব্রাঙ্গণোজ জেয় পুরুষ পর়সেন্বর, অদ্য নহে। ডে 

1 বালাকি-্তন্নাসক প্রা? | ঘল।ফার গু । 
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কধা ভবতীতি প্রীণশবশ্রবণাৎ প্রাণশবস্য চ মুখ্য প্রাণে 
প্রসিদ্বত্বাৎ। যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্্্- 
মসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা-নির্দিষাস্তেষামপি ভবতি 
প্রাণঃ, কর্তা প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতাস্মনামৃ। 
কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ত্রন্ষেত্যাচক্ষতে ইতি, 
শ্রত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপশ 
দিশ্যতে তপ্যাপি ধর্্মীধর্মলক্ষণং কর্ম শক্যতে শ্রাবয়িতবং 

ঘাক্যং শক্যং নিয়স্তম্। তম্মাদজাতশত্রোর্বাক্যসন্দ্ভপৌর্বাপধ্যপর্যযালোচনয়। 
ধোহস্যার্থঃ গ্রতিভাতি স এব গ্রাহঃ। অত্র চ কর্মশব্দস্াবদ্ধ্যাপারে নিন 

বৃত্তিঃ কার্ধে/যু ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ভেত। ন চ রূড়ৌ সত্যাঁং ব্যুৎপত্তি- 
ঘুক্তাশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রন্ধণ উদ্দাসীনন্যাপরিণাঁমিনোব্যাপারবস্তা। বাঁকা- 
শেষে চ, অথান্মিন্ প্রাণ এবৈকধা তবতীতি শ্রবণাৎ পরিষ্পন্দলক্ষণস্য চ 

' কর্শণে। যত্রোপপত্তিঃ স্ এব বেদিতব্যতয়োপদিস্ততে। আদিত্যাঁদিগত- 

পুরুষকর্তৃত্বঞ্চ গ্রীণস্যোপপদ্যতে হিরণ্যগর্ভরূপ প্রাণাবন্াবিশেষত্বাদাদিত্য। দি- 

দেবতানাং কতম একো! দেবঃ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। উপক্রমানরোধেন 

চোঁগসংহাঁরে সর্বশন্বঃ সর্বান্ পাপন ইতি চ সর্বেষাং ভৃতানামিতি আপে" 

ক্ষিকবৃত্তির্হন্ পাঁপানো বহুনাং ভূতানামিত্যেবস্পরো দ্রষ্টব্যঃ । একন্সিন্ 

বাঁক্যে উপক্রমানুরোধাদুপসংহারোবর্ণনীয়ঃ। যদি তু দৃপ্তবালাকিমত্রঙ্গণি 
ব্ন্মাভিধাফিনমপোদ্যাজাতশত্রোর্বচনং বেঙ্গবিষয়মেবান্যথা তু তদুক্তাদ্বিশেযং 

বিবঙ্ষৌরব্রক্মাভিধানমমন্দ্ধং স্যাদিতি মন্ততে তথাপি নৈতদ্তক্ষাভিধানং 

ভবিতুমর্থীতি অপি তু জীবাভিধানমেব যৎকারণং _বেদিতব্যতয়োপনাস্তপ্য 
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মিলিত হক্ক। [যে-'প্রসিদ্ধেঃ ] বাঁলাকী যে আদিত্য পুরুষের ও চন্ত্র- 

পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ সে সকল পুরুষেরও কর্তা। কারণ, 

আদিত্যাদি দেবত। গ্রাণেরই অবস্থা বিশেষ। এ কথা অন্য শ্রুতিতে আছে। 

যথা--দলে সকলের মধ্যে কোন্ দেব প্রধান (উত্তর) ্াণই গ্রধান। 

(সমস্ত প্রাণের বিভৃতি) পরাগ রন্ধনামে কথিত হন [ জীবো.*, 

বৌধয়ততিং].. অথরা। কৌধিতকি-শ্রতি ভীবকে জানিতে বলিয়াছেন 

জীবেরও ধর্মাধর্মররূপ কর্দ বিদ্যমান আছে। “এ সকল যাহার কর্ম 

এ কথাও 'জীবপক্ষে সঙ্গত হয়। জীব ভোক্তা, ভোগ করেন, ইঁ নকল 

রি ৮৬ 
॥ 

ক 
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যস্য বৈ তৎ কর্ম্েতি সোহপি. ভোতৃত্বাত্ো খৌপকরথভৃতান 

নাঁমেতেষাং পুরুষাণাঁং কর্তোপপদ্যতে। 'বাক্যশৈষে চ-জীব 

লিঙ্গমবগম্যতে । যৎকারণং বেদিতব্যতয়ো পন্থযস্তস্য পুরু 

 ষাঁণাং কর্ত্করদনায়োপেতং বালাকিং. প্রতিবুকোধয়িযুর- 

 জাতশক্রঃ হুপ্তং পুরুষমামনত্যামন্ত্রশশব্াশ্ররণাৎ প্রাণাদী- 
নাঁমভোভ্ত্বং প্রতিবোধ্য_যষ্টিঘাতোথাপনাৎপ্রাণাদিব্যতি- 

ূরুষাণাং কর্ত,বে্দনায়োপেতং বালাকিং প্রতি বুযোধরিযুরজাত্র: সং 
পুরুষমামন্যামন্ত্রশব্দাশ্রবণাঞ্চ প্রাণাদীনামতোক্তুত্বমস্বামিত্বং গ্রতিবোধ্য 
যষ্টিধাতোখাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং শ্বামিনং প্রতিবৌধ- 

যতি | পরস্তা দপি_-তদ্যথা শ্রেষ্ঠ স্বৈভৃত্িক্তে যথা বাঁ শ্বাঃ শ্রেষ্টিনং ভূপ্স্ি 
এবমেবৈষ প্রজ্ঞাটত্বৈতৈরাত্মভিতূুক্তে  এবমেতে আঁত্মান এতমাত্মানং 

ভূপ্স্তীতি শ্রবগাঁৎ। যথা শ্রেষ্ট গ্রধানঃ পুরুষঃ স্বৈর্ভত্যৈঃ করণভূতৈর্বিষ- 
যান্ ভূঙ্ক্তে যথা বা! স্ব! তৃত্যাঃ শ্রেঠিনং ভুক্ত, তে হি শ্রেঠিনমপনাচ্ছাদ- 
নাদি গ্রহণেন তৃপ্তি, এবমেবৈষ প্রল্ঞাত্ম! জীব এটৈরাদিত্যাদিগতৈরাস্মভি- 

বিষয়ান্ ভূঙ্ক্ে। তে হ্যাদিত্যাদয় আলোববৃষ্্যাদিনা সাঁচিব্যমাচরস্তো 

জীবাত্মানং ভোজয়স্তি, জীবাআ্মানমপি যজমানং ভদুৎসৃষ্টহবিরাদানাদা দিত্যা- 

দয়োভূণীস্তি তন্মাজ্জীবান্মৈবব্রহ্মগোহভেদাদ্ব্রর্জেহ বেদিতবাতয়োপদিস্ততে | 

যদ্য বৈতৎকর্ম্মোতি জীব প্রযুক্তানাং দেহেভ্দরিয়াদীনাং কর্ম জীবস্য ভবতি। 
করনত! ধর্াধরম্য়োঃ কর্ধশববাচাত্বং রূঢ্যনুদারাঁৎ। তৌ চ ধর্ীধর্মো 

পুরুষ তাঙ্গার ভোগের উপকরণ, সুতরাং পে ভাবে তাহাকে এ 

সকলের কর্তা বলা অসঙ্গত নছে। প্রস্তাবের শেখেও জীবরোধক বাক্য 

আছে। রাজা অঞ্জাতপক্র “পুরুধের বর্তাহি জেয়-তীহাকে জানি- 

বেক” এইরূপ বলিপে বালাকি পুরুষকর্তাকে খুঝিবাঁর' জন্ট। জাঁনিবাঁর 

জন্য, ব্যগ্র হইলেন । অনস্তর রাজা তাহাকে: তাহা বুঝাইয়€দিবার-ইছায় 
প্রাণের অভোক্ত-ত্ব দেখাইবার জন্য (সপ্রমাধ করিবার ছণ্য এর নুখ- 

পুরুষকে (নিপ্রিত পুরুষকে) আহ্বান ক্রিলেনন'. জে মিল. দা 
তখন তিনি তাহাকে গ্রছার, 'করিলৈন। প্রসারের ধর কাহার চেতনা 

১ ১ ৃ স্পিন পদ এ ১৭ ০ রা রী 

আদিল, তখন সে আহ্বানশ্্ব উপ্ল্ধি, করিতে ঈদ হই যারা ও 
পি ও ₹১১1 783 হারান 4214:.27 0 7... ত্র রং না নর 

-ঃ কাধ্য করিয়া বুঝাইলেন। পেঁধাইহেনফে। প্রাণ 208১ বি র্য | 
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রিং জীবং ভোক্তারং, প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি 
হবীবলিঙ্গমবগম্যতে তদ্যথা__শ্রেী বৈডৃঙ্কতে যথাবা স্বাঃ 
জেিনং তুপ্স্তযয়ামেবৈষ প্রজঞাত্মৈতৈরাত্মভিভূর্্ক্তে এবমে- 
বৈতে আত্মান এতমাত্বনং ভপ্স্তি ইতি [ কৌ? ত্রাণ অন৪।- 
ক ২০।] প্রাণত্বত্বাচ্চ জীবস্যোপপন্নং প্রাণশববত্বমূ। 
ত্মাজ্জীবমৃখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়। ন পরমেশ্বর | 869888575558555886155777 

জীবযয ধর্াধ্া কষিপ্রতাচ্চাদিত্যাদীনাং ভোগোপকরণানাং তেষু রীবস্য 
কর্তৃত্বমূপপন্নমূ। উপপন্নঞ্, প্রাণভৃত্বাজ্জীবস্য গ্রাণশবত্বমূ। যে চ প্রশ্নগ্রতি- 
বচনে কৈষ এতদ্বালাঁকে পুরুষোইশয়িষ্ট যদ স্প্ঃ স্বপ্পং ন কঞ্চন পশ্ঠতীতি। 
অনয়োরপি ন ন্পষট ব্রন্মাভিধানমুপলভ্যতে। জীবব্যতিরেকশ্ঠ গ্রাণাত্বনো 
হিরণ্যগর্ভপ্যাপুযুপদ্যতে তম্মাজ্জীবপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রাহো। ন পরমেশ্বর 
ইতি প্রাপ্তম। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।-_ 

“  মৃযাঁবাদিনমাঁপোদ্য বালাকিং ব্রঙ্মবাদিনম্। 
রাজ! কথমসন্বদ্ধং মিথা। বা বক্তমর্হতি॥ 

যথা হি কেনচিম্মণিলক্ষণজ্ঞমাঁনিনা কাচে মণিরেষ বেদিতব্য ইত্যক্তে 
পরসা কাচোইয়ং মণির্ন তল্লক্ষণাঁযোগাদিত্যভিধায় আঁম্মনোবিশেষং জিজ্ঞা- 
পয়িযোরতত্বাভিধানমসম্বদ্ধমূ।. অমণৌ মণ্যভিধানং ন পূর্ববাঁদিনেো! বিশেষ- 
মাপাঁদয়তি শ্বয়মপি মুধাঁভিধাঁনাৎ। তন্মাদনেনোত্তরবাদিন] পূর্ববাদিনো- 
বিশেষমাঁপাদয়ত। মণিতত্বমেব বক্তব্যম। এবমজাতশক্রণা দৃপ্তবাঁলাকে- 
রব্ক্ষবাদিনো বিশেষমীত্বনে। দর্শর়তা জীবগ্রাণাঁভিধানে অনন্বদ্ধমুক্তং সাৎ। 

এক অতিরিক্ক পদার্থই ভৌঁক্ত1 (উপলব্ধি কর্তী)। [ তথা...শবত্বম্] 
ইহারই প্র জীববোধক অন্য কথ! আছে। যথ--“যেমন প্রধান পুরুষ 
ভৃতোর হা.জান্তিগণের আন্ত ধন ভোগ করে, জ্ঞাতিগণ বা তৃত্যগণ যেমন 

তদাশ্রি.থাকিয়। উপজীরিত হন, সেইরূপ, প্রজাত্মা (জীব) এই সকল 

আত্মার €ইন্জিয়গণের,) 'আবত, (শবাদি গুণ) ভোগ করেন, অন্ুতব 
করেন, এ মুকুল আযাও সেই প্রজ্াম্মার আশ্রিত থাকিয়া তাহাকে ভোগ 
করেন।” ?অপিচ। জীব:প্রাণভূৎ বা গ্রীণধারী স্থতরাং তাহাকে প্রাণ 
বলা অযুজ নয [১তস্থাৎ..ভ্রমঃ ] এতদনুদারে বণি, স্থানে হয় জীবের 

ন| হয় মুধাজারের গ্রহণ হওয়াই উচিত। পরমেশ্বর গ্রহণ অনুচিত | 
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৬৩৪ , €ব্ধাস্কার্শনম্। রি ্ [ ১, ৪পা। 

তললিঙ্গানবগমাদিতি। এবং প্রাপ্তে জুম পরমেশ্বর এবায়- 
মেতেষাং পুরুষাণাঁং কর্তা স্যাৎ। কল্মাৎ। উপক্রমসামর্থযাৎ। 
ইহ হি বাঁলাকিরজাতশক্রণ! সহ ব্রহ্ম তে প্রত্রবাঁগি ইতি 
সম্বদদিতৃমুপচনক্রমে | স চ কতিচিদাদিত্যাধ্যধিকরণান্ পুরু" 
যান্ মুখ্যত্গদৃষ্টিভাজ উত্ভ তুফীং বড়ব! তমজাতিশক্রর্ ঘা 
বৈ খলু মা সন্বদিষ্ঠা, ত্রন্ধ তে প্রাত্রধাগীত্যুমখ্যব্রদ্মবাদিতয়া- 
টি 585 87857687978 
তয়োর্বাইব্রঙ্গণোত্রক্ষাভিধানে মিথ্যাভিহিতং স্যাৎ। তথা চন কশ্চিদ্ধি- 
শেষে বাপাকের্গার্গযাদজাীতশত্রোর্ভবেৎ। তম্মাদনেন ব্রহ্মতত্বমভিধাতব্যং 
তথা সত্যস্য ন মিথ্যাবদ্যম। তন্মাৎ ব্রহ্ম তে প্রত্রধাণীতি ব্রক্মৈব উপক্জমাৎ 

সর্ধান্ পাপানোপহ্ত্য সর্কেষা্ ভৃতানাং শ্রৈষ্্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি য এবং 
বেদেতি চ সতি সম্ভব সর্বঙ্রতেরসর্ধোচান্নিরতিশয়েন ফলেনোপমংহারাদ্- 
ত্রহ্মবেদনাদন্যতশ্চ তদনুপপন্তেরাদিত্যাদিপুরুষকর্তৃত্বদ্য চ স্বাতগ্রালক্ষণস্য 

মুখ্যস্য ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবাদন্যেষাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং তৎপাঁরতন্ত্যাৎ কৈষ ' 
এতদ্বালাকে ইত্যাদের্জীবাধিকয়ণভবনাপাদানগ্রশ্নন্য যদ| জুপ্তঃ শ্বপ্নং ন 
কঞ্চন পশ্যত্যথাম্মিন্ প্রাণ এবৈকধ! ভবতি ইত্যাদেরত্তরস্য চ ত্রহ্গখ্যেবোপ- 
পততেবন্গবিষয়ত্বং নিশ্টীয়তে। অধ কন্মান্ন ভবতো! হিরণ্যগর্তগোচর' এব 
প্রশ্নো্তরে তথা চ নৈতাভ্যাং ব্রহ্মবিষয়তসিদ্ধিরিত্যেত্নিরাডি কীরযুঃ পঠতি। 
“এতন্মাদাম্বমমঃ সর্কে প্রাণ। যথায়তনং প্রতিষ্ঠস্ত”* ইতি। এতছুক্তং ভবতি।-- 

আত্মৈৰ জীবপ্রাণাদীনামধিকরণং নবান্যদিতি। যদ্যপি চ জীবে! নাত্মনে! 

ভিদ্যতে তথাপুুপাধ্যবচ্ছিন্নস্য পরমাত্মনো! জীবন্বেনোপাধিভেদ্বাডেদমারো- 

কারণ, এ স্থানে কোনরূপ পরমেশ্বর-বোধক চিহু বা বাক্য থাকা প্রতীত 
হয় না। [পরযেশ্বর...মর্থতি ] এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া! বলিতে ছি, 
উগক্রমের অর্থাৎ আরস্ভ বাক্োর দ্বারা জানা যাঁয়। পরমেশ্বরই এ. কল 
পুকষের কর্তী। [ ইহ.,*জগৎকর্ম] বালাকি অজাতশক্রর নিকট. “তরদ্ধ 
বলিব” এইয়প প্রতিজ্ঞা করিয়া বাদান্থবাদ আরম্ত করিতে] . ধর 
আদিত্যন্থ পুরুষের ও চন্্রাদিনিষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ পূর্ববক..৫যাঁন, হইলেন,। 
ততশ্রবণে রাজা! অজাতশক্র “মিথ্যা বলিও ন!) অন্গ রজির বুলিয়া করম 
বলিও না” এইন্ধপ বলিয়। তাহাকে .অবঙ্গক্ত বিব্ছেনায়: তদুক্ঞ। বাতকার 

) পাট 
রক সপ 

“. *. আই্টাদশ হুত্রেরক্ভাযো দেধ।।.', ৮ 7- (সই ধা 2৯১১, 
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সপোদ্য 'তৎকর্তীরমন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্ষেপ। যদ্দি 
'সোহপ্যমৃখ্যত্রন্মাদৃ্িভীক্ স্যাছুপক্রমে বাধ্যেত। তম্মাৎ 
পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি। কর্তৃত্বঞ্চেতেষাং পুরুষাণাং 
ন' পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতক্ত্র্েণাবকল্পতে | যস্য বৈ তৎ 
কর্টেত্যপিনাহ্য়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্য ধর্্মীধর্মলক্ষণস্য .ব 
কর্মাগে। নির্দেশ তয়োরন্যতরস্যাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিত- 
ত্বাচ্চ। মাঁপি পুরুষাপাং অয়ং নির্দেশঃ এতেষাং পুরুষাণাং 
প্যাধারাধেয়তাবোদ্রষ্টবযঃ। এবঞ্চ জীবতবনাধারত্বমপাঁদানত্ব্চ পরমাত্বন 
উপপন্নম্। তদ্দেবং বালাকাজাতশক্রসম্বাদবাক্যসন্দর্তস্য ব্রন্মপরত্বে স্থিতে 
যম্য বৈতৎকর্দেতি ব্যাপারাভিধানে ন সঙ্গচ্ছত ইতি কর্মশন্বঃ কাধ্যাভিধায়ী 
ভবতি এতদ্দিতি সর্ধনামপরামৃষ্ট+ তৎকার্ধাং সর্ধনাম চেদং সন্নিহিতপরা মর্শি 
ন চকিঞ্িদিচ শক্দোক্তমন্তি সন্নিহিতম্। ন্ চাদিত্যাদিপুরুষাঃ সন্নিহিতা 

' অপি পরামর্শার্হ। বছত্বাৎ পুল্লিল্ত্বাচ্চ। এতদিত্বি চৈকদ্য মপুংনকস্যাতি- 

ধানাদেতেষাং পুরুষাঁখাং কর্ডেত্যনেনৈব গতার্থত্বাচ্চ। তম্মাদশবৌক্তমপি 

্রত্যক্ষসিত্বং সন্বন্ধার্থং জগদেব পরাভ্টব্যম। এতছুত্ধং ভবতি।--অত্যন্প- 

মির্মুচ্যতে এতেষামাদিত্যািগতানাং জগদেকদেশভৃতানাং কর্তেতি কিন্ত 

তক্ষমেক জগদ্যস্য কার্ধ্যমিতি বা-শবেন সুচ্যতে। জীবগ্রাণশনৌ চ ্্ষ- 

পরৌ জীবশবস্য ব্রন্মোপলক্ষণপরত্বাৎ ন পুব্রদ্ষশব্ধো৷ জীবোপলক্ষণপরঃ | 

তথ! তি হি বহবদমধসং স্যাদিত্যুক্তমূ। ন চানধিগতার্থাববোধনস্বরসস্য 
শবস্যাধিগ্তযৌধনং যুক্কমূ। নাপ্যনধিগতেনাধিগতোপলক্ষণমুপপন্নম! ন 

চ সম্ভবাত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদোন্াধ্য:। বাক্যশেষান্থরোধেন চ জীব- 

গ্রাথপরমাত্মোপাসনাত্রয়বিধানে বাক্যত্রয়ং ভবেৎ পৌর্ধাপর্যযপর্যযালোচনয়া 

তু ব্রদ্ধোধামণরতে একবাক্যতৈব | তন্ময় শীবপ্রাণপরত্বমপি তু ব্রহ্ধ- 
রিভার 1৯ 

নিষ্ধা বরতঃ মে দকলের কর্তা ও দে সকলের অতিরিক্ত ত্বকে জেয 

বণিষ্কা নির্দেশ করিলেন | এখন বিবেচনা কর, তিনি বি মুখ্য ত্রহ্ধজত 

ন! হম, তাহা হইনে উপক্রম বাক্য বাধিত হইয়া যায়। তাহা 

অসঙ্গত। -. সুতরাং প্রোজ বাক্য্থ' কর্তৃপুরুষকে পমমেস্বর বলাই 

উচিত ।..পরমেস্বর ব্যতীত অন্য কাহারও এ দকল পুরুষের বর্তা 

হওয়ী, অমস্ভব। তাহা! কল্পনা! করিতেও গার না! «এ সকল যাহার কর্ম” 
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কর্তেত্যেব তেষাং নির্দিষটত্থাঁৎ, লিগবচনবিশীনাচ্চ 1-দাপি 
পুরুষবিষয়স্য করো ত্যর্ঘস্য ক্রিয়াফলগ্য-বাইম়ং মির্দেগ়। 

কর্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপাতত্বাৎ। পরিশেষাণপ্রত্যক্ষমর্মিহিতং 
জগৎ সর্ধনাদমৈতচ্ছব্েন নির্দিশ্ঠাতে | ক্রিয়ত.ইতি চ তদ্দেষ 
জগৎকর্ম ।. ননু জগদপ্যপ্রকৃতমনংশব্দিতঞ্চ। -মত্যমেতৎ, 

তথাপ্যসতি বিশেষোপাদাঁনে সাঁধারণেনার্থেন, সন্গিধানেন 

সম্সিহিতবস্তমান্রস্যায়ং নির্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিইস্য 

কস্যচিৎ, বিশেষসন্নিধাঁনাভীবাৎ। পূর্ধ্ত্র চ জগদেকদেশ- 

ভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগর্েবে” 

টিটি নারীর
 

পরত্বমেবেতি সিদ্ধম। স্যাদেতৎ। নির্দিশ্স্তাং পুরুষা£ কার্ধ্যান্তদ্বিষয়া ডু 

কৃতিরনিদ্দিষ্টা তৎফলং বা কার্য্যস্যোৎপন্তিন্তে যস্যেং কর্ষ্েতি নির্দেক্ষযেতে 

ততঃ কুতঃ পৌনরুক্তযমিত্যত আহ-_“নাপি পুরুষবিষয়স্য” ইতি). কর্ত 

শব্দেনৈব কর্তারমভিদধতা। তয়োরুপাতত্াদা ্ ষিপর্বাক্নহি স্কতিং বিনা কর্তা 

ভবতি নাঁপি কৃতির্ভাবনাপরাতিধানা ভূতিমুৎপত্বিং বিনেত্যর্থ;। নন হ্দীদম। 
১১৬০১০০১০৯১ 

এ কথায় পরিস্পননাত্বক কর্ন অথবা ধর্াধর্ম নামক . কর্ণ প্রকাশ 

পায় না। এর কোনটাই প্রকৃত নহে এবং শবোপাত্ও নহে।, স্থতরাং এ 

উল্লেখ পুরুষসন্বন্ধ বহন করিতেছে না । কারণ, ,সে অর্থে লিঙ্গ ?ও বচন 

উভয়ই বিরুদ্ধ হয়। উহা! পুরুষবিষয়ক-ক্রিয়াফলের নির্দেশও-নৃছে। কারণ, 

তাহা “কর্তা” এই শের দ্বারা লাভ হয়, দুতরাং পৃথক বলা.বিফধ। 

কাঁধেই বলিতে হয়, .অবশেষ ক্রমে প্রত্যক্ষসন্লিহিত জগহই দর্দনাম 

“এভৎ” শকের নির্দেশ্য । বন্ততঃ জগৎও তাহার কৃতি বিষয়; 

শ্রতরাং জগৎও তাছার কর্ম। [নহু'-গম্যতে ] বলিতে পা? দগংও 

প্রস্তাবিত এবং তদোধক শবও এ স্থলে নাই, কি প্রাং যন জগতের 

গ্রহণ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমর বলি, যে স্থান. (ধুসৈষের 

উল্লেখ থাকে, সে স্থলে সন্লিধানবলে. তৎসর্জিহিত+ গৃরিপেন সাও 
বুদ্ধিগমা হয়। পূর্বে জগদস্তঃপাঁতী পুরুষের উপছেছ হহদাছে। 

একটা বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎনিি বা, সুতরাং ভু পিঃমাধী 
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হ্োপাদীয়ত ইতি গম্যতে । এতদুক্তং ভবতি, য এতেষাঁং . 
পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্তা, কিমনেন বিশেষণ, 
যল্য বা. কৎঅমেব জ্গদবিশেষিতং কর্মেতি। বাঁশব্দ এব- 
দেশাবচ্ছি্ কর্তৃতব্যা ৃত্যর্থঃ | যে বালাকিন ব্রক্মত্বাভিমতাঃ 
পুরুষাঃ। কীর্তিতাস্তেষামত্রন্ষত্বখ্যাপনাঁয় বিশে যৌপাদানম্। 
এবং ব্রাক্মণপরিব্রাজকশ্যায়েন সামান্যবিশেষাত্যাং জগতঃ 
কর্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্বতে। পরমেশ্বরশ্চ সর্ববজগতঃ কর্তা 
সর্ধববেদান্তেষবধারিতঃ ॥ ১৬ ॥ 

জীবমুখ্য প্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্যাখ্যাতম্ ॥১৭॥% 
অথ যছুক্তং বাক্যশেষগতাৎ জীবলিঙ্গীৎ মুখ্য প্রাণলি- 

জগৎ গরামৃষ্টং ততস্তত্রাস্ততূতাঃ পুরুষা অপীতি য এতেধাম্পরুষাণামিতি 
পুনরুক্তমত আহ ।--এতছুক্তং ভবতি। য এতেষাম্পুরুষাণা”মিতি। 

সপাপ্প পপি ৯ তা পাতি পেশী পি পাটি শিপ শা 

গ্রহণ হইতে পারে। | এতছুক্তং"''ধারিতঃ ] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা 
হইয়াছে ধে,'যিনি এই জগতের একাংশভৃত এ সকল পুকষের কর্তা, অধিক 
কি, নির্দিষ্ট উল্লেখেরই ব। প্রয়োঞ্ধন কি? সমুদয় জগৎ ধাহার মাধারণ 
কার্ধ্য, তিনিই জ্ঞের় ও উপাদিতব্য। শ্রুতি বাশ দিয়া আংশিক কর্তৃত্ব 
নিবারণ করিয়াছেন । (সমুদয়ের কর্তৃত্বই বলিয়াছেন।) বালাকী যে-সকল 

. পুরুষকে ব্রঞ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন__-সে সকল যে ব্রদ্ম নহে--তাহ' 
বলিবার জন্যই, জানাইবার জন্যই, পন্প বিশেষের (নির্দিষ্ট নামের) 
গ্রহণ হইয়াছে । উদাহত শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-পরিবরাজকের দৃষ্টান্তে ? সামান্য 
বিশেষে গ্রইর্ণ বার! জগৎকর্তা জানিবার উপদেশ হইয়াছে। জগৎকর্তা 
পরমেশ্বর) ক্জন্য নহে, ই সমস্ত বেদাস্তের দিদ্ধান্ত। 

বাদী যে বলিয়া ছিলেন, উদ্াহত বাক্যের শেষে জীববোধক ও প্রাণ 

* 'বাকাশৈে জীবস্য মুখাজপস্য চ লিঙ্গাৎ বোধকপবাস্যান্িতা ন গরমেশরগরহণ, 
মিতি চেতমি, মনল তন মন্তব্যদূ। যতত্তং ব্যাধ্যাতং তমঙসা নিরাকরণ প্রকা রমুক্তং 
দত ।--বাকালৈ জীববোধ্ক ও রত কথা আছে বলিয়া পরমেশ্বর অর্থের এহ 
হইবে দা, & কথার শুন পূর্বে গরদত্ত হইয়াছে। 

ৰা পি কারাদ উভ ধর্মই আহে । . * 
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ঙ্গাচ্চ তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ম্যায্যং ন পরমেশ্বর" 

স্তেতি তৎপরিহর্তব্যমূ। অত্জোচ্যাতে 1 পরিহৃতং তক্নোপা- 
সাইন্রবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাদিত্যত্র। ভ্রিবিধং হাত্রো- 
পাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাগোপাসনং 
ব্রন্মৌপামনঞ্চেতি । ন চৈতৎ ন্যাধ্যমূ। উপজ্রমোপসং- 
হারাভ্যাং হি ব্রক্মবিষয়ত্বমস্য বাক্যম্ঠাবগম্যতে । তত্রোঁপ- 
ক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতমূ। উপসংহারস্যাপি 
নিরতিশয়ফলশ্রবণাঁৎ ত্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে, সর্ববান্ পাপ্নো- 
ইপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং 
পর্য্েতি য এবং বেদ ইতি। নন্বেবং সতি প্রতার্দমবাক্য- 
নির্টয়েগৈবেদমপি বাক্যংনির্ণীয়েত। ন নির্ণীয়তে যস্য বৈতৎ 

সিদধান্তসুক্র1 পূর্বপক্ষবীজমনুদ্য দুষয়তি-_জীবমুখ্যপ্রাণনিঙ্গাদিতি। 
উক্তমেব ম্মারয়তি-ত্রিবিধমিতি। শ্রৈষ্ঠ্যং গুণাধিক্যম্। আধিপত্তযং নিয়ন্ত- 
ত্বম। ম্বারাগ্যনিয়ম্যত্বমিতি তেদঃ। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যচ্তেদো 
ন চেষ্যত ইতুাক্ং চেৎ পুনরুক্তিঃ স্যািতি শঙ্কতে_নম্বেবমিতি। কর্ম" 

বোঁধক. কথা থাঁকায় হয় জীবের নাহয় প্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত, 
, গরমেশ্বরের গ্রহণ অনুচিত, ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। পরস্থ 

প্রত্যুত্তর ইতিপূর্ব্বে “নোপাদাব্তৈবিধ্যাং” স্যত্রে দেওয়। হুইয়াছে। বাদীর 

ব্যাখ্যায় উপানাতরয়ের প্রসক্তি হয় । জীবের, প্রাণের ও পরমেশ্বরের। 

এক বাক্টে উপাসনাত্রয়ের বিধান অন্যাধ্য & অপিচ, উপক্রম ও উপসংহার 

দুষ্টে জানা যাঁয়, ধী বাক্য ব্রন্ধোপাসনার বিধায়ক | [তত্র"ইতি] 
উপক্রম বাক্যের ব্রঙ্গাপরত! বলা হুইয়াছে। নিরতিশয় ফলের শ্রবণ থাফায় 
উপসংহার বাক্যও ব্রহ্মপর । উপসংহারে এইকপ ফল শ্রুতি অষ্থে+ “যে 

উপাসক ইহা জানেন, তিনি সকল পাপ নষ্ট করিয়া! সকল ভূতের প্রেত ও 
্বর্নরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হর্ন” .] নম্বেবং:.ফৌধুসিত্তব্যম্] ধলিতে 
পার ষে, তবে প্রতর্দম-বাক্যের দ্বারাই .এতহ্াকোর, .অর্থনিণর হইবে, 

৮ 

.. আমরা বলি, তাহা নহে।' এখানে “এ. সরু যাহার রখ (কৃতি) এপ 



পু] 0 ভামতীপটীকাহিত-শীক্করভাধা-সহিতম্। 

কর্ম ইত্যস্য ব্রহ্মবিষয়তেন তন্রানির্ধারিতত্বাৎ। তস্মাদত্র 
গ্ীবমুখ্য পরাণাশক্ক! পুনরুতৎপদ্যমানা নিবর্ত্যতে। প্রাণশব্দো- 
'২পি ব্রহ্মবিষয়ো দৃউঃ-_প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইত্যত্র | 
জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংহারয়োত্রক্গবিষয়ত্বাদভেদাভি প্রা- 
য়েশ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭। | 

অন্যার্ঘ্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি 
টবণেকে | ১৮ || *& 

অপি চ নৈবাঁজ্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং ব| ইদংবাক্যং 
স্যাৎ. ত্রঙ্গপ্রধানং বেতি। যতোইন্যার্থং জীবপরামর্শং 
ব্রহ্মপ্রতিপত্যর্থমন্মিন বাক্যে জৈমিনিরাচার্ষে) মন্যতে | 

, শবদ্য র্যা পূর্বপক্ষগ্রা্থী তত্িরাগার্থমম্যারস্তোযুক্ত ইত্যাহ নেত্যা- 
দিনা। প্রাণশবজীবমুখ্যয়োগ্তিমাহ__গ্রাণশব্দোইপীতি । (রত্বপ্রভা। ) 

নম প্রাণ এটৈকধা ভবতীত্যাদিকাদপি বাক্যাজ্জীবাতিরিক্তঃ কুতঃ 
এ পল ৯০ জজ বদ আপ পাপী পাপা সশিপপিশিসিপাশিসীপিশাপ পিসি পাপ 

কথা আছে, এ কথ! ব্রঙ্গবিষয়ক কথা, এই কগাতেই এতদ্বাকোর ব্রহ্গ- 
পরত নিশ্চয়-হয়। এ কথাতেই উৎপন্ন জীবাশঙ্কা ও মুখ্যপ্রাণের আশঙ্কা 

বিনিষৃত্ত হয়। অপিচ, ত্রন্ধ-অর্থে প্রাপশন্দের এয়োগ দেখা যায়। ধথা-_ 
"ছে সৌম্য! শ্বেতকেতো ! মন প্রাণে (ত্দ্ধে) বাধা আছে ।” রাক্যশেষে 

য়েজীববোধক কথা আছে, উপক্রমের ও উপদংহারের ব্রহ্মবিষয়তা' থাকায় 

সে সকল ধথ। অভেদাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, এইরূপে ঘোনা 

করিবে।.... 
কৌিতকি-বাক্য 'জীবগ্রতিপাদক অথবা ব্রদ্প্রতিপাদক, এ নংশয় 

হইতেই:পায়ে না। কারণ, ওঃ ও প্রতত্তর দেখিয়া জৈমিনি মুনি বলেন, 

বই স্বীবৃধোধক কথা জীবাধিকরণ ব্রদ্ধকে জানাইবার জন্যই প্রযুক্ত। 

* মিমি গুয়া্ক আচাধ্যঃ প্রশ্নবাখ্যানাভাং প্রশ্মমুত্বর€ €ৃঃ। লীবপরামর্শং | 

অনার্থং জীবাধিক্রতুর্ষগ্রতিপতার্থং আহ। একে শবিনো রাজদনেরিনোহপি এবং তথা 
কখস্তীতিহতপন্থা নর্থ; --লৈমিনি মুনি বঙ্েন। প্রশ্ন রতাত্তর দেখিলে জান। যায, স্থির 

হয় তি বিজীনের জদাই, রদ্ধ বুধাইবার জনাই, এ জীবভাব উপদেশ করিয়াছেন 
অপিচ, বাঁধীযিনেরী পাখা উপ ঘলিয়াছেন। 
টি 



৬৪, | বেদীন্তার্শনগ্ [ ১, ৪গা। 

কম্মাৎ। প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম। প্রশ্নস্তাবৎ স্যুগ্তপুরুষবোধনেন 
প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিভ্ত-* 
বিষয়ো দৃশ্যাতে কৈষ এতদ্বালাকে পুরুযষোহশয়িষ্ট ক বা 
এউদড্ৎ কৃত এতদাঁগাৎ, ইতি। [কৌ ত্রাণ অণু ৪| 
কত ১৯] প্রতিবচনমপি_যদা সপ্ত স্বগ্নংন কঞ্চন পশ্যত্য-, 
থাশ্সিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদি। এতনম্মাদাতনঃ মর্বের 
প্রাণ! যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যে। দেবা দেবেত্যে। 
লোক ইতি চ [কৌন ত্রোৎ অণ ৪ ক০ ১৯। ২০] স্থযুপ্তি- 
কালে চ পরেণ ব্রহ্ষণা জীব একতাং গচ্ছতি | পরশ্মাচ্চ 
ব্রহ্ষণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্ধ্যাদা। তক্মাদ 
যত্রাস্য জীবস্য নিঃনঘো ধন্বচ্ছতারূপঃ স্বাপ উপাধিজশিত- 

প্রীত ইত্যতো : বাক্যান্তরং পঠতি_“এতম্মাদাযুনঃ এরীণা” ইতি। ॥ অপি 
চ পর্ববেদাস্তসিদ্ধমেতদিত্যাহ |-“মুযুপ্তিকালেচ” ইতি । বেদান্তপ্রক্রিয়া- 
যামেবোপপত্তিমুপসংহারব্যাজেনাহ ।--“তস্মাদ্যত্রাদ্য আত্মনে যাতো মিঃ, 
সন্বোধোইতঃ শ্বচ্ছতারুপমিব রূপমসোতি ম্বচ্ছতারূপো ন তু স্বচ্ছতৈৰ "লয়" 
বিক্ষেপসংস্কারয়োস্তত্র ভাবাং | সমুদীচরদ্বত্তিবিশেষাভাবমীত্রেণৌপমীনম্। 
এতদেব বিভজতে 1-“উপাঁধিভিঃ” অগুঃকরণান্িভিঃ “ঞরনিতং” যদ্বিখ্যে- 

সপ কস সপ শি 

[প্রশ্ন,, দিতি] প্রশ্নবাক্যে দেখা খায়, রাজা সুপ্ত পুরুষকে, প্রহার দ্বার। 
গ্রতিবোধিত করতঃ জী'বর গ্রাণভিন্নতা বুঝাইয়া দিয়] পশ্চাৎ জীবাতি- 
রিক্ত প্রশ্ন করির়াছেন। যথা1_-“ওহে বালাকি ! এই পুরুষ কিসে অর্থাৎ 
কোন্ আশ্রয়ে সুপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতেই বা পুনর্ব্ার 
আসিল?” [ গ্রতি-লোকা| ইতি ] এ প্রশ্নের গরাতাত্তর এইরূপ-"নুপ্ 
গুরুষ যখন কোনও গ্রকার স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাথে গিয়া একত 
গ্রাপ্ধ হয়।. প্রাণ-গ্রলয়ের আঁধার আত্মা, রেই আত্মা হইতে থাণ সকল 
(ইন্তি় গ্রতৃতি ) বথাস্থানে পুররাগরন করে। প্রাণ হইতে দেব, দেব 
হইতে লেক | [অুমুপ্তি-গমাতে ] জীব শ্বাপকালে পরব্ন্ধে লীন'ছয়, 
এক হইয়! যায়, পুনর্বধার সেই পরর্রন্থ হইতে প্রাণ প্রভৃতি ব্রগং জন্মগ্রহণ 

'করে। আত এব, যাহাতে জীষের সম্বোধশূনয স্বচ্ছতা প্রাপ্তি সুপ্তি হয়, 

ষ্ 



* 

১৮, ] 'ভামতা”-টাকাস্বিত-শাঙ্করভাষ্য-দহিতম। ৬৪৯ 

বিশেষবিজ্ঞানরহিতং ্বরূপং যত্তদ্ত্রশরূপমাগমনং সোহত্র 
পরমাত্মা বেদিতব্যতয়। শ্র(বিত ইতি গম্যতে | অপি টৈব- 
মেকে শাখিনো। বাজমনেয়িনোহস্মিন্নের বালাক্যজাতশক্র- 
সম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমান্থায় তথ্যতিরিক্তৎ 
পরণায়ানমামনন্তি, য এব বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদডূৎ 

“কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেহপি য এষোইন্তহ্দয় 
আকাশস্তম্মিন খেত ইতি। আকাশশবশ্চ পরমাত্মনি 
প্রযুক্তোদহরোহন্িশ্ন্তরাকাশ ইতি,অত্র সর্ব এত আঁত্বানে 

পিটিশ পোপ শিশাটাোশীিস্পিশি ৩ পি স্পশীি টি শশা শীশীশছ 

বিজ্ঞানং ঘটপটাদিজ্ঞানং তদ্রহিতং স্বর্ূপমাত্মনঃ। যদি বিজ্ঞানমিত্েবে। 
চ্যেত ততন্তদবিশিষ্টমন বচ্ছিন্নং সদক্রন্ষৈব স্যাৎ তচ্চ নিত্যমিতি নোপাধি- 
জনিতং নাঁপি তদ্রহিতং স্বরূপং ব্রহ্গব্ভাবস্যাপ্রহাণাং অত উক্তং বিশে- 
যেতি। যদ1 তু লয়লক্ষণাধিদ্যোপবৃংহিতোবিক্ষেপসংস্কার: সমুদাচরতি তদ| 

, বিশেষবিজ্ঞানোৎপাদাং দ্বপ্রজাগরাবস্থাতঃ পরমাত্মনোরপাদ্ত্রংশরূপমাগমন- 
মিতি। ন কেবলং কোধীতকিত্রাঙ্গণে বাজসনেয়েইপ্যেবমের প্রশ্বোত্তরয়ো- 
জীবব্যতিরিক্তমামনস্তি পরমাত্মানমিত্যাহ।--অপি চৈবমেক* ইতি। 
নন্বব্রাকাশং শয়নস্থানং তত কুতঃ পরমাত্মগ্রত্যয় ইত্যত আহ ।--“আকাশ- 
শবল্চ* ইতি। ন তাবন্প্যস্যাকা শদ্যাত্বাধারতবস্তবঃ:| যদপি চ দ্বাসপ্ততি- 
সহতহিতাভিধাননাড়ীসঞ্চারেণ সুযুপ্ত্যবস্থায়াং পুরীতদবস্থানমুক্তং তদপ্যন্তঃ- 
করণস্য। তশ্মান্দহরোংশ্িনস্তরাকাশ ইতি বদাকাশশব্দঃ পরমাত্মনি মন্তবা 
ইতি | প্রথমং ভাষ্যকৃত| জীবনিরাকরণার হুত্রমিদমবতারিতং তগ্র মন্দ- 

পাপী শশা ীশিীশিশীপসসিপী শিপ শশী টিপ শিস আট পাস ৯৮০০ 

উপাধিজনিতবিশেষধিজ্ঞানবর্জিত শ্বরূপ প্রাপ্তি হয়, পুনর্ধার সে অবস্থা 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়। যদধিকরণে জীবরূপে আগমন করে, কৌধিতকি-শ্রতি 
সেই পরমাত্বীকেই জানিতে বলিয়াছেন। [ অপিচ...শেত ইতি] অপিচ, 
রাজসনেয্ি-শাধাও বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের উপদেশ করিরা পশ্চাৎ তদ্- 
ব্যতিরিক্ত পরমাত্ম। উপদেশ করিয়াছেন । যথা--“এই বিজ্ঞানময় পুরুষ । 

ইনি তখন (শ্বাপকাঁলে) কিনে বা! কোথায় ছিখেন? কোথা হইতেই বা 

আসিযেন 1?” ইহার প্রত্যুত্তর--“এই থে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ (ব্রদ্ম) 

ইহাতেই তিনি সুপ্ত ছিজেন।” [ আকাশ...ত্ু্চযং ] পরমাত্মা-মর্থেও 
আকাশ বের গ্রয়োগ দেখা যায়। যথা-_“এই হদয়ের অন্তরে অন আকাপ।' 
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ব্যচ্চরস্তীতি চৌপাধিমতামাত্বনামন্যতে। ব্যুচ্চরণমানস্তঃ, 
পরমাত্ানমেব কারণত্বেনামনস্তীতি গম্যতে। প্রীপনিরা” 
করণস্যাপি শ্বযুগ্তপুরুযোগখাপনেন রানির 
দেশোহভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

ঝাক্যান্য়াং ॥১৯|%  * 
বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাঙ্গণেহধীয়তে_ন বা. অরে 

পত়্যুঃ কামায় ইত্যুপক্রম্য ন বাঁ অরে সর্বস্য কামায় সর্ধবং 
প্রিয়ন্তবত্যাত্সনস্ত্ কাঁমায় সর্ধবং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা! বা! অরে 

(দভ্রুউব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যোমৈত্রেষ্যাত্মনো 

বিষ্কাং নেদং প্রাণনিরাকরণায়েতি বুদ্ধিশ্ম। তূদিত্যাশয়বানাহ_-“প্রাপনিরা- 

করণস্যাপি” ইতি। তৌ হ বালাক্যজাতশত্র, সুপ্তং পুরুষমা্রগাতুস্তমজাত- 
শক্রর্ামভিরা মন্্য়াঞুন্রে বৃহৎ্পাওুবাসঃ মোমরীজন্নিতি । ল চ আমন্ত্যমীণে! ' 
নোতিস্কৌ। তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার। স হোত্তন্থৌ স হোবাচাজাত- 
শক্রর্যটত্রষ এততনুপ্তোইভূদিত্যাদি গোইয়ং হুগ্ুপুরযোখাপনেন ্রাপাদি 
ব্যতিরিক্তোপদেশ ইতি । 

নন্থু মৈত্রেয়ীব্রাঙ্গণোপক্রমে যাজবন্ধ্যেন গারস্্যাশ্রমাদৃত্মাশ্রমং বাতা 

মৈত্রেষ্যা তাধ্যায়াঃ কাত্যায়ন্তা সহার্থসধিভাগকরণ উক্তে মৈত্রেরী ঘাজ্ঞবক্যং 
_পতিমমৃত্াধিনী পপ্রচ্ছ। বর ম. ইয়ং তগোঃ সর্ধা পৃথী বিভেম পূর্ণ 
"এ সকল আত্ম! তাই! হইতে আবির্ভূত হয়।” এ সকল শ্রুতি মৌপাধিক 
আম্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয় পম্চাৎ গরমাত্মাকে দে সকলের মুখ্য কারণ 

বলিয়াছেন | গুপ্ত পুরুষের উত্থাপন বর্ণন করাতেও গ্রাণ-অর্থের নিরাদ ও 
প্রাণাতিরিস্ত ব্রদ্মের উপদেশ কর! হইয়াছে। ৮ পু ১৮ 
ারণ্ক উপনিধদের মৈত্রেমলী-ব্রাঙ্গণে অহে মৈত্রেকি | রী গড়িয় ইচ্ছায়, 

পতির স্ুখার্থ, পততিপ্রিয়া হয় না (পতিকে ভাল বালে না) এইবাপ 
উপক্রমের পর কথিত হইয়াছে, “কেহ কাঁহার বারা ৮ হয় গা) 

* বাত্্ানয়াৎ, মহাধাকাতাৎপধামিশ্চয়াৎ১উদাহতবকা যা 
মিতি যৌজনা।--মহীবাক্যের তাৎপর্ধা দিশ্চদ্ কালে: শ্রোর্ক, 

হয়, 
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ব1 অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ধং বিদিতং 
ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎপ্যতে-_কিংবিজ্ঞানাক্বৈবায়ং দ্রব্য: 
্বাদ্িরূপেগোঁপদিশ্টতে আহোম্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ, 
পুনরেষ! বিচিকিৎসা। প্রিয়সংসচিতেনাত্মনা ভোক্তোপক্রমা- 
দ্বিজ্ঞানাস্বোপদেশ ইতি প্রতিভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্বর- 
ঘিজ্ঞানোপদেশাৎপরম'স্মোপদেশ ইতি। কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্। 

পপ 

স্যাৎ কিমহং তেনামূত। স্যামুত নেতি। তত্র নেতি হোঁবাচ যাল্তবক্যঃ 
যখৈবোপকরণবতাং জীবিতং তখৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি 
বিত্বেন। এবং বিত্বেনামৃতত্বাশা তবেদ্যদি বিভ্তপাধ্যানি কর্মমাণ্যমৃতত্বায় 
যুজ্যেরন্। তদেব তু নাস্তি জাননাধ্যত্বাদনৃতত্বস্য। কর্ধণাঞ্চ জ্ঞানবিরো- 
ধিনাং তৎসহভাবিত্বান্পপত্তেরিতি ভাঁবঃ। সা! হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহহং 

নাস্ৃত স্যাং কিমহং তেন কুর্ধ্যাং যদেৰ ভগবান্ বেদ তদেব মে জহি। অমৃ- 
তত্বমাধনমিতি শেষঃ। তত্রামৃতত্বসাধনজ্ঞানোপন্যাসায় বৈরাগ্যপূর্বকত্বাত্তস্য 
রাগখিরয়েযু তেষু তেষু পতিজায়াদিযু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতং যাল্তবন্ক্যো নব! 
অরে পত়্যুঃ কামায়ৈত্যাদিবাক্যসনর্তমুবাচ। আত্মৌপাধিকং হি প্রিয়তব- 
মেধাং ন তু সাক্ষাৎ প্রিয্বাণ্যেতানি। তক্মাদেতেত্যঃ পতিজায়াদিভ্যো বিরম্য 
যত্র সাঁক্ষাৎগ্রেম সব আত্মা বাঁ অরে ভ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোম্তব্যোমিপি- 
ধ্যাসিতব্যঃ| বাশব্দোইবধারণে। আত্ত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ। এতৎ- 

সকলো যা অমবন্ই আত্মকামনায় বা আত্মজুখার্থ প্রিয় (ভালবাসার পাত্র ) 

হয়।. অভঞর, খআত্মাই দ্রষ্টবা, শ্রোতব্য, মস্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ 

শ্রবগ মদন মির্িধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাংকার করাই কর্তব্য। ছে 

মৈজ্লেরি! আত্মদর্শন হইবে, আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মবিজ্ঞান হইলে 

সমন্তই প্রত. যত ও বিজাত (জান) হয়, কিছুই অবশেষ থাকে ন1।” 

[ উইজ..'দারর্্যাৎ ] এই বাক্যে স্দেহ হয়, শ্রুতি জীবাঘ্মার দর্শনাদি করিতে 

ধলিতেছেন:? অধরা পরসাম্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন? আড়ি 

: প্রথমে পিষ-পঙষেয দ্বার! ভোক-আত্মার (জীবাতার) চন] করিয়াছেন, 
পরে পরার উল্লেখ 'ক্রিয়। তাহার দর্শনাদি করিতে বলিয়াছেন। 

সুতরাং ভাঙা, সনেহেদ ককারণ। নদেহের প্র উপক্রম ৃষ্টে পাওয়। যায়, 
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দিরানীকোগনের ইতি । কম্মাৎ। উপক্রমসামর্থ্যাৎ | 
পতিজায়াপুক্ররিতাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্ধবং জগদাত্বার্থ- 
তয় প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসুচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপ- 
ভ্রম্যানস্তরমিদমাত্মনো দর্শনাছ্যপদিশ্মানং কথ্যান্তস্যাত্বমঃ 
স্তাৎ। মধ্যেহগীদং মহভ্ুতমনত্তমপাঁরং বিজ্ঞানঘন এবৈ- 
তেভ্যে। ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য 

সংজ্ঞান্তীতি প্রকৃতস্যৈব মহতে। ভূতস্য'দ্রষব্যগ্য ভূতেত্যঃ 

সাধনানি চ শ্রবণার্দীনি বিছিতানি শ্রোতব্য ইত্যাদিন!। “কম্মাৎ”। আত্মনে| 
ব। অরে দর্শনেন শ্রবণাদিসাধনেনেধং জগৎ সর্বং বিদিতং তবত্ীতি বাক্য- 
শেষঃ। যতে। নামব্পাত্মকস্য জগতস্তত্বং পারমার্থিকং রূপমাট্মৈব ভুজন্- 
শ্তেব সমারোপিতস্য তত্বং বজ্জুস্তশ্মাদাত্মনি বিদিতে সর্বমিদং জগত্তত্বং 

বিদিতং ভবতি রজ্ঘামিব বিদ্দিতায়াং সমারোপিতভূজগত্ত তত্বং বিদ্িতং 
ভবতি যতত্তশ্মারদাক্মৈব দ্রষ্টবো। ন তু তদতিরিজং জগৎশ্বরূপেণ ভ্রষ্টব্যম্।' 
কুতঃ। যতো, ব্রক্ম তং পরাদাৎ ব্রাহ্মণজাতিব্রণঙ্ষণোহহমিত্যতিমান ইতি 
যাঁবৎ। পরাঁদাঁৎ পরাকুর্ধ্যাৎ অমৃতত্বপন্নীৎ। কং যোন্িত্রাত্মনো। ব্রহ্ম ব্রাঙ্ষণ- 
জাতিং বেদ। এবং ক্ষজরাদিঘপি তরষ্টব্যম। আট্মৈব জগতত্ততং ন তু তদতি- 
রিক্তং তদিতাত্রৈব ভগবতী শ্রুতিরুপপত্তিং দৃষ্টাস্বপ্নবন্ধেনাহ। যৎ খলু 
যদ্রগ্রহং বিনা'ন শক্যতে গ্রহীতুং তত্বতে! ন ব্যতিরিচ্যতে । যথা রজ্জতং 
গুক্তিকায়। ভূজঙ্গো৷ ব৷ রজ্জোঃ ছুন্দৃত্যার্দিশব্দমামান্যাদ্বা তন্তচ্ছবডেদা% ন 

জীবাতাই এ বাক্যের উপদেশ্বা। [গতি-''মিতি ] পতি, পত্বী, পুঞ্জ ও ধন 
প্রভৃতি জগৎ সমস্তই আত্মভোগ্য- আত্মার ভোগোপকরণ--নুতরাং 

আত্মার্থ_-আত্মপ্রয়োজনীয়--তৎ প্রযুক্ত সে সকল প্রিয় । শ্রুতি এবশুকারে 

পরস্তাবারস্ত করিয়া ভোক্ত-আত্মার সুচন| করিয়াছেন তদ্বিধ স্চনার পর 

আত্মদর্শনাদির উপদেশ করাতে তাহ! জীববিষয়ক বলিয়া প্রতীত হয়। 
প্রস্তাবমধ্যেও “এই মহত অনস্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন, ইনি প্রস্তাবিত ভ্ৃত- 
অমৃহ হইতে উখ্িত (উৎপন্ন) হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। 
বিনাঁশের পর আর সংক্ঞ। থাকে ন1% এইন্সপ কথ! আছে।..এ.কথাও 

জীবাযআ্মার কথ! (কেন-না জীবই .উৎগন্প ও বিনষ্ট কয়). এবং. & দ্ষাতে 

বুঝা যায, শ্ুতি জীবাত্মার দর্শনাদি. বিধান করিয়াছেন। নি রতি 
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সমূথানং বিজ্ঞাঘাত্বভাবেন ক্রবন্ বিজ্ঞানাত্বন এবেদং দ্রষ্ট- 
ব্যত্বং দর্শয়তি। তথ। বিজ্ঞাতীরমরে কেন বিজা নীয়াৎ 
ইতি 'কর্তবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানীক্সানগেবেহোপ- 
দিষ্টং দর্শয়তি। তন্মাদাক্সবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞীনবচম তোত্ত- 
বাং ভোগ্যজাতস্যৌপচারিকং দ্রব্যমিতি | এবং গ্রাপ্তে 
বরমঃ-পরমাক্োপদেশ এবায়ম। কন্মাৎ। বাঁক্যান্বয়াৎ। 

রা হীদং পৌর্বাপর্ব্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমাত্রানং প্রত্যা- 
দ্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে। কথমিতি তদুপপ। দ্যতে। অগ্মতত্বনা 
হস্তে চ চিন্দপগ্রহণং' বিনা স্থিতিকালে নামরূপাণি, তম্মান্ন চিদাত্মনে। 
ভিদাত্তে। তদিদমুক্তং “ন যথ! দুন্দুভেহ্ন্যমানস্ত” ইতি। ছুন্দুতি গ্রহণেন 
ওদগতং শব্ধদাঁমান্যমুপলক্ষয়তি। ন কেবলং স্থিতিকালে নামরূপগ্রপঞ্চশ্চি- 
দাত্মাতিরেকেণা গ্রহণাচ্চিদাত্মনে। ন ব্যতিরিচ্যতেহপি তু নামরূপোৎপত্তেঃ 

* প্রাগপি চিদ্রপাবস্থানাৎ তদুপাদানত্বাচ্চ নামরূপপ্রপঞ্চপ্য তদনতিরেকো 
রজ্ঞপাঁদানস্যেব ভূজঙ্গ্য রজ্জোরনতিরেক ইত্যেতদ্ দৃষ্ান্তেন সাধয়তি 
ভগগবর্তী শ্রুতিঃ_-স যথা্রধোহগ্নেরভ্যাহিষতস্ত পৃথগৃধূমা বিনিশ্চরস্তোবং বা 
অরেশইস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃর্থেদ ইত্যাদিনা চতুর্বিধো মন 
উদ্ত ইতিহাস ইত্যাদিনাইষ্টবিধং ব্রাঙ্গণমুক্তম। এতছুক্তং ভবতি।-যথাগ্রি- 
মাত্রং প্রথমমবগম্যতে ক্ষুপ্রাণাং বিস্ষ ,লিঙ্গানামূপাদানম্| অথ ততে। 
বিক্ষলিঙগ] ব্চরস্তি ন চৈতেহথেস্তত্বাস্তবাভ্যাং শক্যন্তে নির্ব্ত,ম্। এব- 

নেদাদয়োপ্যনপ গ্রমত্বাদব্্মণোবুচ্চরস্তো ন ততস্তব্বান্যত্বাভ্যাং নিরুচ্স্তে 

ধগাদিভির্নামোপলক্ষ্যতে যদ! চ নামধেরসোয়ং গতিস্তরা ততপূর্ববকস্ত রূপ- 

ধেয়ম্য কৈব কথেতি ভাবঃ। ন কেবলং তছুপ|দানত্বান্ততে। ন ব্যতিরিচ্যতে 
পপি শি শীীশাশীশীটি পিসি শীট 

প্রস্তাব শেষে "্যনি | বিজ্ভাতা-_ভাহাকে কি দিয়। জা [নিবে ?” এরূপ কথাও 

বলিয়াছেন। ও কথার দ্বারাও জীবাত্মার গ্রতীতি হয়। (কেন-না জীবা- 

আই কর্তী,পরমায়। অকর্ত।)। অতএব, শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্বধিজ্ঞান 

হওয়ার কথ! বলিয়াছেন তাহা ওপচারিক বা আরোপিত সুতরাং তাহা 

জীবাক্মাটতই পর্যযবদন্ন। [এবং..বদ্তি'] এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হ্ইয়। 

আমর বলিতেছি) সিদ্ধান্ত কথা বলিতেছি, এ উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক। 

কারণ এই.ধে, মহাবাঁকোর্ পূর্াপর পর্ধ্যালোচনা কক্ধিলে পরমাত্বাতেই 
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তু নাশাস্তি বিতেন ইতি যাজ্জবন্থ্যাঢুপঞ্রত্য, ধোহং 

নাম্ৃতা স্যাং কিমহস্তেন কুরধ্যাং যাদেখ উগবান্ বেদ তেব 

মে ক্রহীত্যম্তত্বমাশংসমানায়ৈ মৈত্রেঘ্য যাব আতি- 

| বিজ্ঞানমুপদিশতি। ন চীন্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদম্ৃতত্বমন্তীতি 

শ্রুতিত্মৃতিবাদা বদন্তি। তথা আঁত্ববিজ্ঞানেন সর্ধববিজ্ঞান- 

মুচ্যমানং নান্যত্রে পরমকারণবিজ্ঞীনান্মখ্যমবকল্পতে । ন 

টচতদৌপচারিকমাশ্রয়িতুং শক্যমূ। যকাঁরণমাত্মবিজ্ঞানেন 
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নামরূপ'প্রপঞ্চঃ গ্রলয়নমরে চ তদন্বগ্রাবেশাত্বতো। ন ব্যতিরিচ্যতে । যথ। 

সামুদ্রমেবাপ্তঃ পৃথিবীতেজঃসম্পর্কাৎ কাঠিন্যমুপগতধ গৈদ্ধবং খিল্যঃ সহি 

স্বাকরে সমুদ্রে ক্ষিপ্তোহস্ভ এব ভবত্যেব, চিদন্তোধৌ। লীনং অগচ্চিদেব 

ভবতি ন তু ততোহতিরিচ্যত ইতি। এতন্ধ ্টান্তপ্রবন্ধেনহ পন ষথ)। সর্বা- 

সামপামি”ত্যাদি। দৃষ্টান্ত প্রবন্ধমুকণ া্টস্তিকে যৌজয়তি।--এবং বা 

অরে ইং মহদি”তি | বৃহতেন ব্রদ্মোকম্। ইং ত্রন্ধেত্যর্ঘঃ। ভূতং সতাম্।' 

অনস্তং নিত্যম। অপারং সর্বগভম্। বিজ্ঞানঘনো বিজ্ঞানৈকরদ ইতি যাবৎ । 

এতেভ্ঃ কার্ধ্যকারণতাঁবেন ব্য বস্থিতেভ্যো। ভৃতেভ্যঃ সমুখায় সামে)নোথায় 

কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য হবচ্ছেদদুঃখিত্বশোকিত্বাদযন্তদব্ছিয
়ে চিদাত্মনিণ তদ্থি-.* 

পরীতেংপি গ্রতীয়ন্তে যথোদকগ্রতিবিদ্বিতে চন্্রমপি তোয়গতা; কম্পাদয়ঃ। 

তরদিদং সাম্যেনোখানং যদ ্বাগমাচার্য্যোপদেশপূর্ববকমনননি
দিধ্যাসনপ্রকর্ষ 

পর্ব্স্তজোইস্য বরন্ষন্বরূপসাক্ষাৎকার উপাবর্ভতে দা
 নিমূ্টিনিখিলসবাপনা, 

১০. 

বিদ্যামলস্ায কাধ্যকরণনজ্বাততূতস্য বিনাশে তান্যেব ভৃতানি নশ্যস্তা 
চট
ি 

রে ০ 
বকপউপ্পীপস্পী

 পিসি 

তাহার তাঁৎপর্য্যনিশ্চয় হয়। যে-গ্রকাবে তাহ! প্রতিপাদ্িত্ত হয় তাঁ?। 

দেখাইতেছি। মৈত্রেরী যাজ্যবন্ধোর নিকট “ধনের দ্বার! মুক্তির আঁশ। 

/ এই কথা গুনিয়া যাজ্যবন্ধ্যকে বলিলেন, “ভগবন্! তবে আমি. ধন 

লইয়। কি করিব? যাহাতে মুক্ত হইতে পারি তাহাই আর্মীকে বলুন. 

যাঁজ্যবন্ধ্যও মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অনুনারে প্'আত্মবিজ্ঞান উপরেশ:কয়েন, 

বস্ততঃ আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাগত, হয় না 'সায্সজান বৃ নত 

মোক্ষলাভ হয় না, এ কথ। শ্রুতি স্থৃতি উভয়ত্রই আছে।, [ত
থা দুয়তি 

জ্রস্তি ঘে আত্মবিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান বিদ্ধ হওয়ার কপ। .রলিক়্াছেন।
 হাও 

।  পরক্কারণক্ঞানসাপেক্ষ |. আত্মবিজানে। সরবিজ্ঞান এ ছয়, কথা 

রা 
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১৯সু, ] ভাষতী”-টকাম্বিত-শাঙ্করতাবা-সহিতম্। ৬8৭ 

' সর্বববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ান্তরেণ গ্রশ্থেন তদেবোপপাদয়তি, 
্রন্থু তং পরাদাদৃযোহণ্যত্রাতবনে। ব্রহ্ম বেদ ইত্যাদিনা | যে 
হি ত্রন্ক্ষত্রাদিকং জগ দাক্সনোহন্বা্র স্বাতক্ত্যেণ লন্ধসন্তীবং 
পশ্ঠতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিখ্যাদৃটং ত্রশ্গক্ষভ্রাদিকং 
জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্িমপোঁদ্য, ইদং সর্ববং যদয়- 
'মাত্বেতি সর্ধস্য বস্তঙ্গাতস্যাত্বাব্যতিরেকমবতারয়তি। ছুন্দু- 

তছ্পাধিশ্চিদাত্বনঃ খিল্যতাবো [বনশ্টত। ততো ন প্রেত্যকার্ধ্যকরণতৃত, 

নিবৃতৌ রূপগন্ধাদিসংস্তান্তীতি ন প্রেত্য সংস্ঞান্তীতি সংজ্ঞামা ত্রনিষেধাদী ত্মা 
নান্তীতি মন্যমানা সা মৈত্রেয়ী হোবাচ, আত্রৈব মা ভগবানমুমুহন্মোহিতবান 
ন প্রেত্য সংজ্গান্তীতি। স হোবাচ যাল্তবন্কাঃ স্বাভিগ্রায়ং দ্বৈতে হি রূপান্ি- 
বিশেষসংজ্ঞানিবন্ধনে। দুঃখিত্বাদাভিমানঃ। আনন্দজ্ঞানৈকরসত্রন্ধা দ্বয়ামুভবে 

তু তৎ কেন কং পশ্ঠেৎ ব্রঙ্গ বা কেন বিজানীয়াং ন হি তদাদ্য কর্মভাবো- 
ইস্থি ম্বপ্রকাশত্বাৎ। এতদুত্তং ভবতি ।--ন সংজ্ঞামাত্রং ময়! ব্যাসেধি কিন্ত 
বিশেষসংজ্ঞেতি। তদেবমমৃতত্বকলেনৌপক্রমান্মধ্যে চাত্সবিজ্ঞানেন সর্ধ- 

বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপগাঁদনাৎ উপসংহারে চ মহভুতমনন্তমিত্যাদ্িনা চ 
বন্মরূপাভিধানাৎ দ্বৈতনিন্দয়। চাদ্বৈতগুণকীর্তনাৎ ব্রদ্ৈব মৈত্রী ্ রাঙ্মণে 

গ্রতিপাদ্যং ন জীবাগ্রেতি নাস্তি পূর্বপক্ষ ইত্যনারভ্যমেবেদমধিকরণম্। 

অন্রোচ্যতে। ভোক্ তুজঞাতৃত্ব্ীবরূপোথানসমাধয়ে মৈত্রেযী ্াঙগণে পূর্ব 

পক্ষেণোপক্রম: কৃত | পতিজায়াদভোগ্যসধন্ধো নাভোক্ত,ত্র গ্গণো যুজযতে 
২ শশপশিিশি ৪২৬, 

আরোপিত নহে। কারণ, শ্রুতি আত্মবিজ্ঞানে সর্কাবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ 

প্রতিজ্ঞা বরিয়| গশ্চাৎ এ সকল কথা বলিয়াছেন। (আরোপিত হইলে 

তাছ। প্রতিজ্ঞাত "হইবে কেন ?) আরও বলিয়াছেন, “ত্রন্ধ তাহ হইতে 

দূরগত হন--ধিনি আপনাকে ব্রগ্গ ভিন্ন দেখেন ।' “িনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্গ্রভুতি জগতে আত্মদর্শন করেন নামে সকলকে আত্মাতিরিক্ত ও . 

শবতন্্র সং বিবেচনী। করেন-_মিথ্যা ত্রাঙ্মণাদি জগৎ তাহাকে গা করিয়া 

রাধে” শ্রুতি এব্রকারে তেদজ্ঞানে নিদা করিয়া পণ্চাৎ “এ সমন্তই 

আত্মা ( আমি) এইরূপ বাকো জগতের আত্মরপতা প্রদশশন ৮ | 

পরে আধার ছুঙগুভি প্রভৃতির দৃষ্টাস্ত দিয় দে কথাকে দঃ ( অবিচাল্য ) 

৮২ 



রর 
৬৪৮ বেছান্তদশনস। . |. (আঃ ৪প 

ভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রয়তি |, অস্য মহতো 
ভূতন্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃথেদ ইত্যাদিন৷ চ গ্রককৎস্যাত্মুনো - 
নামরূপকর্শ প্রপঞ্চফারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মীনমেবৈনং 
গময়তি। তখৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেক্দিয়স্য 
সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনস্তরমবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞান- 
নং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্বানমেবৈনং গময়তি | তন্মাৎ পরমা 

আন এবায়ং দর্শনাস্যুপদেশ ইতি গম্যতে। যৎপুনরুক্তং 
প্রিয়সংসুচনোপক্রমাদ্ধিজ্ঞানীত্মন এবায়ং দর্শনীছ্যুপদেশ 

ইত্যত্র ব্রমঃ ॥ ১৯ ॥ 
স্পিন 

শশা 

নাপি জ্ঞানকর্তৃত্বমকর্ত$ সাক্ষাচ্চ মহতো তৃতস্য বিজ্ঞানাত্মভাবেন সমুখানা" 
ভিধানং বিজ্ঞানাত্মন এব দ্রষব্যত্বমাহ। অন্যথ। ব্রহ্ধণে। ভরষ্টব্যত্বপরেহশ্মিন্ 
্রাঙ্মণে তস্য বিজ্ঞানাত্মদ্বেন সমুখানাভিধানমন্ুপবুক্ং স্যাৎ তস্য তু পরষ্টব্য-. 

ত্বমুপযুজ্যতে ইত্যুপক্রমমারং পূর্বাপক্ষঃ কৃতঃ। তোজরন্বাচ্চ ভোগ্যজাতস্তেতি 
তছুপোদ্বলনমান্্ম | সিদ্ধান্তত্ব নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেপোজঃ| তদেবং 

পৌর্কাপোধ্যপর্ধযালোচনয়া মৈত্রেযীত্রাঙ্গণস্য বরহ্ধদর্শনপরত্বে স্থিতে ভোজ! 
জীবাআ্বনোগক্রমমাচার্যাদেশীয়মতেন তাবৎ সমাধত্তে স্ত্রকার£। 

পাশাপাশি পপীশিস্পাশীটীিশী শীর্পাশিী 

করিয়াছেন। [অস্য..গমাতে ] অপিচ, “খণ্ধেদ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ 

এই যহদ্ততের নিশ্বাস” এ শ্রতি9 প্রকরণগ্রতিপাদ্য .পরমাত্বাকে নাম- 

রূপ কর্মাত্মক জগতগ্রপঞ্চের কারণ বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন। একায়ন- 

গ্রক্রিয়ায় * পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরত্রহ্ধ . বিষয়োল্জয়াস্তঃকরণের একমাত্র আশ্রয় 
ও গতি, এইরূপ ব্যাথ্যাত হওয়ায় উদাহৃত বাক্যে পরমাগ্ৰারই প্রতীতি হয়। . 

এই সকল কারণে বলিয়াছি, নিদর্শিত শ্রুতিতে পরমাত্মার দর্শনাদি উপদিষ্ট 

হইয়াছে) [যৎ..ক্মঃ] বলিয়াছিলে, উপক্রমে (আরম্ত বাক্যে) প্রিয়- 

. শব্ধ থাকায় এ উপদেশ জীবাত্তার, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদ্ 
হইতেছে। | 

পালা পপর ৮. পপ পপ ৮. ০ জী 4 ০ পাপেট ৯পিপ পাপা 

* এফারন প্রত্তিয়।ল্উপানধদের অংশবিশেষ । তাহাতে দেখান হইয়াছে, নমর 

বেন নিখিল জলের গরমগতি, আশ্রয়, গশ্স্থীন ব। লয়গান,, হেমসি। অগ্মও এই নিখিল 

প্রপঞ্চের এক্কায়ন অর্বাৎ আনব লর।ন। 84 

টিভিতে 



২] তামতী”-টাকা্গিত-শাঙ্করভাষা-নহিভম্। ৬৪৯ 

_.. প্রতিজ্ঞাদিদ্ধেলিক্গমাশরথ্যঃ | ২০ ॥ ॥ 
অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা__আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং 

ভবতীদংসর্ববং যদযমাত্মা ইতি চ। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ষিং 
সুচয়ত্যে তললিঙ্গং যতপ্রিয়মংসূচিতদ্যাত্মনো ড্রষব্যতাদিসন্কী- 
ভননূ। যদি হিবিজ্ঞানাত্বা পরমাজ্মনোহন্যঃ স্যাৎ ততঃ 
পরমাত্ববিজ্ঞানেহপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞা- 
নেন সর্ববিজ্ঞানং যত্গ্রতিজ্ঞজাতং তদ্বীয়েত। তম্মাৎ গ্রতিজ্ঞা- 

যথা হি বস্ছের্বিকারা বুচ্চরস্তো বিস্কলিঙ্গা ন বহ্ছেরত্যন্তং ভিদযান্তে 
তজপনিরূপণত্বাৎ, নাপি ততোতান্তমভিন্না বহ্েরিব পরম্পরব্যাবৃত্ত্য ভাব- 
প্রসঙ্গাৎ তথা জীবাত্মানোইপি ব্রঙ্গবিকাবা ন ব্রহ্মণোইতান্তং ভিদাস্তে 

 চিন্রপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ নাপ্ত্যন্তং ন ভিদ্যন্তে পরম্পরং ব্যাবৃন্তাতা বগ্রসঙ্গাৎ 
' সর্বাজ্ঞং প্রত্যুপদেশবৈষর্ঘ্যাচ্চ। তম্মাৎ কথঞ্িছেদোজীবাত্মনামতেদম্চ। 
তত্র তদ্বিপ্রানেন সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাসিদ্বয়ে বিজ্ঞানায্মপরমাম্মনোৌরভে?ষুপা" 

শ্রুতি গ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “আত্মা বিজ্ঞাত হইলে-__আম্মা জানিগরে-- 

এ সমস্তই জীন! হয়।” “আম্মাই এসকল (দৃশ জগৎ)” ইহাও একটা 
প্রতিজ্ঞা | উপক্রমে প্রিয় শষের দ্বারা জীবাম্বার চন! ( ইঙ্গিত ) পূর্ব্বক 
দর্শনাদি বিধান করায় ও গ্রাতিজ্ঞা সিদ্ধ বা সাধিন্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে 

হইবে। বিজ্ঞানায্বা (জীব) যদি পরমান্া হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন 

তা! হইলে পরমাগ্ার জ্ঞানে জীবাত্বার জ্ঞান অনপ্তব হয়। ম্ৃতরাং 
শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব 

« মত প্রি্শবচিতসা জীবাক্মনোর্রটবযস্থাদি কীর্তনং ছত্প্রতিজ্ঞাদিদ্বের্সঙগং গমক- 

[নতাশ্রখ্যন্তন্নামক আচার্য আহ। জব ব্রহ্ধণোর্ভেদভেদমন্তাৎ অভেদা*শোনেদং জীবে।, 

পক্তমধমিভি নির্গলিতীর্ঘ;। অয়মেব বিশিষ্টাস্বৈতবাদ ইতি পরষ্টবাম।--আগ্ররখ্য মুনি বলি- 

যাছেন, শ্রুতি যে প্রিয় শবের দ্বার! জীবাত্মার সুচনা! করিয়াছেন, তাহাই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি 

-বোধক। আব! বিজ্ঞাত হুইলে সমুদয় বিজ্ঞাত হয়, জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞা জীবভাঁব 

উপদেশের গ্বার। সিদ্ধ হইয়।ছে। অভিপ্রায় এই যেজীব ও ব্রন্ধ এক, হত জীবতত্ব জামে 

বঙতবের গন সিদ্ধ হয় এবং বঙ্ধতত্ব জানে জগত্বন্ব জানা হয়। 

+ প্রতিষ্ঠা সাধ্যমির্দেশ। যাহ। হেতু ও দৃষ্টাচ এবি ছারা দিগ্ধ করিতে হয়। 
ধলপ বাফোল্পেপের নাম প্রতিক্গা। 



৬৫০ | বেদাপ্তদর্শনসূ |. . [ ১, &পাঃ 

সিদ্ধ্যর্থং ' বিজানা়পরমা়নোর়জেদশেলোপকমপমিতা- 

শ্বরখ্য আচার্য্ে। মন্যতে ॥ ২০ ॥ | 

উৎক্রমিব্যত এবস্তীবাদিত্যৌডুলোমিই ॥ ২১॥* 
বিজ্ঞানাত্বন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবৃদ্ধিরঙ্ঘাতোপাধিসপ্প- 

বাৎ কদুষীভূতদ্য জানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসমত্ত 
দেহাদিসজ্যাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্নৈক্যোপপান্তেরিদ- 

৯27 ৪০০ পপাস্সিক পপ পেশী? কপ 

স্বায় পরমাত্মনি দর্শয়িতব্যে বিজ্তানাত্মনোপন্কম ইত্যাশ্মরথ্য আগার্ষ্যো 

মেনে। 'আচাখ্যদেশয়ীস্তরমতেন সমাধত্তে। 

জীবে হি পরমাত্মনোইত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেক্দ্িয়মনো বুদ্ধয,পধান- 

সম্পর্কাৎ সর্বদা কলুষস্তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনামুষ্ঠানাৎ সম্পরসন্নসা দেছে- 
ভ্িয়াদিসজ্ঘবাতাদুৎক্রমিষযতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্ | 
এতছুক্তং ভবতি।--ভবিষ্যস্তমভেরমুপাদায় ভেদকালেইপ্যভেধ উক্তঃ।, 

যথাহ্ঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ-_ 
আঁমুক্ের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ। 
ক্তস্য তু ন তেপোংস্তি ভেদহেতোর্ভাবতঃ॥ ইতি। , 

জ্রেতপ্রতিভ। রক্ষা রক্ষার্থ জীব পরমাত্মার অভেদ অব স্বীকার্ধ্য ' এবং 

তাছারই জন্য আরতি এরূপে প্রস্তাবারস্ত করিয়াছেন। ইহা! আশ্মরথ্য 

মুনির মত। 
্রহ্ধই দেহ, ইত্ডরিয়। মন, বদ্ধি-_এই সকল উপাঁধির সবার] কলুযত্ব 

গ্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীৰ যখন ধ্যান জ্ঞানাদি সাধন অনু- 

ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশৃন্ত হন, তখন তিনি উপাধি সমুহ হইতে 
উৎক্তাস্ত অর্থাৎ উথ্িত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর জ্রীবভাব 

থাঁকে না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভীৰ হয়) ুতরাং তখন 

0. জীব-পরমাত্বার এ্ক্যসিদ্ধি হয়। যেই উক্য বা অগ্রেদ লাক্ষ্য করিযীই 

* উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদিসংঘাতাঁৎ সমুখাস্যতঃ এবন্ারাং অভ্েড়া: অঙেদো- 

 খক্জমণঙিতি পুরগীর়মূ। সংসার দশাক্ষাং ভেদ এব মুক্োত্বতেদ ইতোডু জোমিমভমিতি 

ত্রাক্ষরাণীমর্থ;।--উড়ুলোমি মুনি বলেন, জীব মু্িকালে বর হর দুতরাং মে কালে 
জীব ও-ব্গাএক) সেই একত বা। অতেদ- উপদেশ করিধার- অনই অতি রয় জভ্যাি 

_. করিয়াছেন । 



১] “ভামতী”-টাকান্িত-শাঙ্করতাষ্য-সহিতম্। ৬৫১ 

মভেদেনোপক্রমণমিত্যোডুলোমিরাচার্ষেযা মন্যতে | শ্রঃতি- 
 শ্চৈবং ভবতি, এষ মন্প্রসাদোইম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং 
জ্যোতিরুপসম্পদ্য ম্বেন বূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি । কচিচ্চ 
জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে,_ 
১... যথা নদাঃ সান্দমাঁনাঃ সমুদ্রে 

ইস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহাঁয়। 
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ 
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ইতি ॥ 

যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মে নামরূপং বিহায় সমুদ্র- 
মুপযস্তি এবং জীবোহপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহাঁয় পর 
পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থ: গ্রতীয়তে দৃষ্টান্তদার্টাস্তি- 

, কয়োস্তল্যতায়ৈ ॥ ২১॥ 
অই্রৈব শ্রুতিমুপন্যস্যতি। *শ্রতিশ্ৈব”মিতি। পূর্বং দেহো ্য়াহ্যপা- 

ধিকতং কলুষত্বমীঝ্মন উক্ত সম্প্রতি শ্বাভাবিকমেব জীবস্য নামরূপপ্রপঞ্চ'- 
শরয়খবলক্ষণং কালুষাং পার্থিবানামণুনামিব শ্তামত্বং কেবলং পাকেনেব জ্ঞান- 
ধ্যানীদিন। তদপনীয় জীবঃ পরাৎপরতরং পুরুষমুপৈতীত্যাহ। “কচিচ্চ জীবা- 
শ্রয়মগী”তি | নদী নিদর্শনং, যথা সোমোমা নদা ইতি। তদেবমাচার্য্য- 
দেশীয়মতদয়মুত্তদাত্্াংপরিতুষ্যন্নাচার্যমন্তমাহ হপ্রকীরঃ | 

$ 

পীপসপি পাপা পপ পা 

শশা টাটা ৩ পিসি উপপস্পাপিিপ আপি 

রতি & কথা বলিয়াছেন, ইহা ওড়ুলোমি মুনির অভিগ্রায়। এ অভি- 

প্রায়ের বা এই ব্যাধ্যার অনুকূলে শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা--“এই 

সম্্রসাদ (স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীব) শরীর হইতে উিত (শরীরাভিমান 

বর্ধিত) হইয়া পরজেযোতি: নম্পন্ন (ক্রক্বত্ব মম্পন্ন) হওয়ার ্বরূ” গ্রতিষ্ঠ 

হন 1” নাম ও রূপ জীবের, ব্রদ্ধের নহে, শ্রুতি ইহা নদীর ৃষ্টাস্তে বুঝাইয়া- 

ছেন। ধখা--ঘেমন বহমান! নদী নামরূপ ত্যাগপূর্বক সমুদ্রে লীন হয়, 

তন, জ্রীবও নামরূপ ত্যাগ করিয়া ঠারাৎপর পুরুষ প্রাপ্ত হন” সন্ত 

গ্াঞ্নদী ওদন স্াপ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুক্রতা গ্রাথ হয়, সমুদ্র 

হয়) সুপ ন্রদপ্রাণ ছ্রীবও-খ্বাত্রিত নামরূপ ত্যাগ করিগ। পরম পুরু 

প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমন্ প্রাপ্ত হন, ইহাই উক্ত শ্রুতির অথ 



৬৫২ বেদাস্তার্শনগ। . [ ১অ, ৪পা, 

অবহ্থিতেরিতি কাশরুৎক্ঃ |২২॥৯ 
অস্যৈব পরমাত্মনোহনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভীবেনাবস্থানা- 

ছুপপন্মমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃতস আচার্য 
মন্যতে | তথ! চ ব্রাঙ্মণম্, অনেন জীবেনাত্মনানুগ্রবিশ্ 

নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবগ্রীতীয়কং পরস্যৈবাত্মনো জীব-, 
ভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্রবর্ণশ্চ) সর্ববাণি বূপাঁণি বিচিত্য 
ধীরে নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্ত ইত্যেবঞ্জীতীয়কঃ। নচ 
তেজরপ্রস্ৃতীনাং স্থষ্টৌ৷ জীবস্য পৃথক্ স্প্রিং শ্রু্তা যেন 

এতন্ব্যাচষ্টে--“অস্যৈব পরমাত্মবন/? ইতি। ন জীব আত্মনোইনো। নাপি 

ত্বিকার: কিং ত্বাস্মৈবাবিদে্াপাধানকন্টিতাবচ্ছেদর আকাশ ইব ঘটমণিক1* 
দিকল্লিতা বচ্ছেদোঘটাকাশে| মশিকাকাশে। ন তু পরমাকাশাদন্যন্তদ্বিকারো- 
বা। ততশ্চ জীবাত্মনোপক্রমঃ পরমাত্মনৈৰোগপক্রমন্তস্য ততোইভেদাৎ 
সথলদর্শিলোকপ্রতীতিসৌকর্ষযায়ৌপাধিকেনাত্মরূপেণোপক্তমঃ কতঃ। অন্্রৈষ 
শ্রুতিং প্রমাণয়তি ।--"তথা চ* ইতি। অথ বিক'রঃ পরমাত্মনো। জীবঃ 
কল্মাপ্ন ভব্ত্যাকাশাদিবদিত্যাহ-*ণ্ন চ তেঞ্জঃপ্রভৃতীনামি/তি। ন হি যুখ। 

স্পা পিসী সি 

কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত সুতরাং এ 
অভেদোক্তি অযুক্ত নহে। ব্রাঙ্গণাঝুক বেদভাগও *ত্রন্ম আলোচন! 
করিলেন, আমি জীবঙূণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।” 
এবন্প্রকারে পরমাত্ারই জীবরূপত' ব্যক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রাত্বক বেদেও 
কথা আছে। যথা-“ধীর সর্বপ্রকার রূপের (কাধ্যের বা জন্ঘপদা" 
খের) স্থষ্টি করিয়া দে মকলের নাম প্রদান পূর্বক সে সকলে' আবিষ্ট 
হইয়। অরস্থান করিয়াষ্েন |” [ নচ...শ্রেতিতাঃ] তেজঃপ্রভৃতি স্থির পরে 

অথবা সময়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি কথ্তি হয় নাই যে জীব পরমাত্মা হইতে 
পৃথক বস্ত্র হইবেন। কাশক্কৎস্সের মতে অবিক্কৃত পরমেশ্বরই -ীব। 

আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলেও প্রতি! মিষ্ধির 

*. জবস্থিতেঃ জীবতাবেনাবস্থানাদেবাহতেদেনোপক্রমণমিতি 'কাশকৃতরসীয়ং "মতা 
অত্যন্তাজেদজঞাপনার্ঘমের জীবমূপক্রম্য অরষ্টধ্যতবাদয়ো! জন্গধর্া উত্তা ইতি সিদ্ধার6)- 

কাশরৃত্র মুনি বলেন, পরমাঝ।ই লীবন্াষে ক্বস্থিতি.করিতেছেন, ভা! দেখা ইযায়, সত 
শ্রুতি & অভেদ বর্ণন! করিয়াছেন । ৮ ও ভা এ 



হয]. "ভামতী"-টাকাখিত-শাক্ষরতাযা-সহিত্তম্। ৫৩ 

গরম্মাদাত্বনে হম্যন্তদ্বিকারো জীবঃ স্যাৎ। কাশকৃতনস্তা 
চাঁ্্যপ্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো' জীবে নান্য ইতি মতমৃ। 
আশ্ুরথ্যদ্য তু ষদ্যপি জীবস্য পরম্মাদনন্যত্বমভি প্রেতং 
তথাপি প্রতিজ্ঞামিদ্ধেরিতি স্বাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কাঁধ্যকারণ- 
ভাবঃ কিয়ানপ্যতিপ্রেত ইতি গম্যতে। ওঁডুলোমিপক্ষে 

“পুনঃ স্পউমেবাবস্থীস্তরাপেক্ষৌ ভেদাঁতেদৌ গম্যতে। তত্র 
কাঁশকৃৎস্ীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়ি- 
যিতার্থানুদারাৎ তত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ | এব সতি তজ- 

ক শপ সস রি ৫০ ০০ টি ৮০৮০ স্পা ক টিক পিপিপি তি পিসি ০ পপ সপ রঃ 

তেজঃপ্রভৃতীনামাত্তবিকারত্বং শ্রয়তে এবং জীবস্যেতি। আচার্যাত্রযমতং 

বিভজতে--”কাশকৃতল্নস্যাচার্ধযসা” ইতি। আত্যন্তিকে সতাভেদে কার্ধা- 

কারণভাবাভাবাৎ অনাত্যস্তিকোহভেদ আম্থেরস্তথা চ কথঞ্চিতেদো২গীতি 

তমাস্থায় কার্ধ্যকারণভাব ইতি। মতন্রযমুক্ত কাশকৃতসীয়মতং সাধুত্বেন 

নির্ধারয়তি--“তত্র” তেষু মধ্যে “কাশরৎ্বীয়ং মত”মিতি। আত্যাস্তিকে হি 

ভীবপরমাত্মনোরভেদে তাত্বিকে ইনাদ্যবিদ্যোপাধিকক্লিতো। ভেদস্তবমমীতি 

জীবাত্মনো ব্রদ্মভাবতব্বোপদেশশ্রবণমনননিদিধ্যাসন প্র কর্ষপর্ধ্য্তজন্মন সা- 

ক্ষাংকারেণ বিদ্যয়। শক্যঃ সমূলকাধং কযিতুং রজ্জামহিবিভ্রম ইব রজ্জতত- 

সাক্গাৎকারেণ রাজপু্রদোব চ য্েচ্ছকুলে বর্ধমানস্যান্সনি সমারোপিতে- 

শনে্ছভাবোরাজপুন্রোইসীত্যাপ্তোগপদেশেন। ন তু মৃদ্িকারঃ শরাবাদিঃ 

শহশো২পি মৃন্মদিতি চিন্ত্যমানন্তজ্জন্মন। মৃত্তাবনাক্ষাৎকারেগ শক্োনি বর্থ- 

য়িতুম্। তৎকদ্য হেতোঃ। তস্যাপি মৃদো ভিন্নাভিন্নস্য তাত্বিকত্বাৎ। বস্তনস্ত 

জ্ঞ'নেনোচ্ছেত্,মশক্যত্বাৎ। মোইয়ং প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুমারঃ | অপি চ 

দ্রীবস্যাত্মবিকারত্বে তস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনামৃষ্ঠানাৎ শ্বপ্রক্ৃতাবপ্যয়ে সাত 

নামৃতত্বস্যাশাস্তীত্যপুরুষা ঘর্মমৃতত্প্রাপ্তিকরতবিরোধচ কাশকৎস্বমতে স্ব 

তচুভয়ং নান্তীত্যাহ "এব সতী”তি। নম যদি জীবো ন বিকারঃ 
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অপেক্ষা! গ্রদর্শন করায় তন্মতে জীবপরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্যা- 

কারণভাঁব থাকা প্রতীত হয়। গঁড়ুলোমি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে 

বুঝা যায়, জীব-গরমেশ্বরের তিন্নতা অবস্থীঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরই 

অন্ধিধ অধস্থা। এই মতন্রয়ের মধ্যে কাশকৎনের মত শ্রুতির জু 

গামী |. [ এবক-..তব্যা] ত্রঙ্ষই আব, এই পক্ষেই আত্মজ্ঞানে মুদ্ধি 
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 জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পুতে | বিকারাত্মবকনে হি জীবস্যাত্যুপগঞ্য- 

মানে বিকারস্য প্রকৃতিসন্বন্ধে প্রলয়প্রপঙ্গাম তজ্জঞনীদ- 

স্বতত্মবকল্পেত, অতশ্চ স্বাশ্রয়দ্য নাম্রূপস্যাসম্ভবাৎ উপা- 

ধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচরধ্যতে, অত এবোৎপত্তিরপি 

জীবস্য কচিদগ্নিবিস্ফ,লিঙ্গোদীহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যাশ 

শঁয়ৈব বেদিতব্যা। 'যদপ্যুং প্রকৃতন্যৈব মহতো ইত? 

দ্রষটব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুখানং বিজ্ঞ
ীনাত্বভীবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞা- 

নান এবেদঃ দ্ুষটব্যত্বং দর্শয়তীতি, তত্রাগীয়মেব ত্রিসুত্রী 

যোৌজয়িতব্য। | প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ | ইদমত্র প্রতি- 

কিন্ত ব্রদ্ধৈৰ কথং তর্ছি তশ্সিন্নামরপা শ্রয়ত্বত্রতিঃ কথঞ্চ যথাহগে? ক্র! 

বিস্,পি্গ। ইতি রহ্মবিকারশ্রতিরি
ত্যাশঙ্কামুপদংহারব্যাজেন নিরাঁ

করোি। 

"অতশ্চ স্বাশ্য়স্যেগতি। যতঃ প্রতিপিপাদরিধিভার্থাহুদারশ্চামৃত
তবপ্রাপ্িশ্চ 

বিকারপক্ষে ন সম্ভবতঃ অতশ্চেতি যোজন! । দ্বিতীয়পুর্বপক্ষবীঞ্ঈমনপ্ৈব 

ব্রিহ্ত্র্যাপাকরোতি । “্যপুক্ত'মিতি। শেষমতিরোহিতার্থং ব্যাখ্যাতার্থঞচ 

ভৃতীয়পূর্বপক্ষবী্জনিরাসে কাশকৎদ্দীয়েনৈবেত্যবধারণং তম্মতাত্রক্পণেটনৈব 

তস্য শক্যনিরাসত্বাৎ। একাস্তিকে হতবৈতে আত্মনোহন্যকর্মকরণে কেন 

কং পস্তেদিতি আত্মনশ্চ কর্ধত্বং বিজ্ঞতারমরে কেন বিজ্ানীয়ািতি শক্যো 

,নিষেদ্ধমূ। তেদাভেদপন্ষে টৈকাস্তিকে বা ভেদে সর্বমেতদ দ্বৈতা শ্রপ
মশক্য- 

মিত্যবধারণস্যার্থঃ। ন কেবলং কাশরতীয়দর্নাশ্র্ণেন ভূতপুর্বগত]। 
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হওয়া সুসস্তব। জীব ব্রদ্গের বিকারবিশেষ, এ মতে বিকার পদার্থের 

বিনাশ নিশ্চিত থাকার মুক্তি কথাটা ও নাঁমরূগের জীবাশ্রিততা অসন্ভব 

বা অসঙ্গত-হইয়া পড়ে। সুতরাং উপাধির আশ্রিত নামরূপ উপচারক্রুদে 

জীবে কথিত হইয়াছে, এইর
ূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ও কথার দ্বার! বুঝা 

যায়, শ্রুতি যে স্ফরলিঙগাদির ৃষ্টান্তে, জীবের উৎপত
্তি বর্ণন করিয়াছেন 

তাহাও গপচারিক | [ হদপ্যুক্তং'"যোজফ্ি
তব্যা ] জীবরূপে অবস্থিত র

ষ্টব্য 

. মহভুতের নামরূপ উখান (পরিত্যাগ ) বর্ণিত হওয়ার. জীবাত্মার 

দর্শনাদিই বিধের, ইন প্রতীগ হয়। তাহ হইলে উক্ত হায় আগ্িমোও 

.. প্রকারে যোজিত হইবে। [ প্রতিক. মন্ততে ] ধ
াটহং নুত্কে গতি! 
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জ্ঞাতমৃ্, আত্মনি বিদিতে সর্বরমিদং বিদিতং ভবতীদং সর্বং 
যদগনমাত্বা ইতি চ। উপপাঁদিতঞণ সর্ধস্য নাঁমরূপকর্প্রপঞ্চু- 
স্যৈকপ্রসবত্বাদেকগ্রলয়ন্বাচ্চ। ছুন্দভ্যাদিদৃষটী ন্তৈষ্চ কার্ধ্য- 
কারণয়োরব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তপ্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ 
সিদ্ধিং সুচয়ত্যেতলিঙ্গং যন্মহতে| ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুখানং 
বিজ্ঞানীত্ভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরখ্য আচার্য্যো মন্যতে। 
অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমব- 
কল্পত ইতি। উৎক্রমিষ্যত এবন্তাবাদিত্যৌডুলোমিঃ | 

২ক্রমিষ্যতো| বিজ্ঞানাত্বনে। জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্র- 
সন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসন্তবাদিদমভেদীঁতিধানমিত্যৌডুলোমি- 
রাচার্য্যো মন্যতে | অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎম্বঃ । অস্যৈব 

, পরমাত্বনোৌহনেনাপি বিজ্ঞানীআ্মভাবেনাবস্থানাছুপপন্নমিদ- 
মভেদীভিধাঁনমিতি কাশকৃৎন্ন আচাধ্যো মন্যতে | ননু- 
চ্ছেদাভিধানমেতৎ_-এতেভ্যে ভূতেভ্যঃ মমূখথায় তান্যেবানু- 

শশা পাপা শেপ পপ 

এই-আত্মা বিদ্িত হইলে সমন্তই বিদ্রিভ হয়।” এবং “এই যে আত্মা, 

ইনিই এই সমন্ত।৮ এ আতম্মাই জগত্প্রপঞ্চের উৎপদ্ধিশ্প্রলয়-্থান এবং 

ছনদুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিগ্ন, এক, এইবূপ প্রতিগা দিত হওয়ায় 

& প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হুইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহছুতের 
উখান বর্ণনার দ্বারা সুচিত হয়। ইহা! আশ্রথ্য মুনির মত। জীব- 

পরমাত্মা এক, অতিন্ন, এই পক্ষেই একবিজ্ঞীনে সর্ধবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞ] 

রক্ষিত হয়। পরে ২১ হৃত্র। ১১ সুত্রের যোজনা এইরূপ--জীব উৎক্রান্তি 

কালে (মোক্ষকাঁলে ) ধ্যানগ্ঞানাদির দারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয়, সে 

ভাবে ও ফ্বে কালে অভেদ। এই অভেদই উত্ত শ্রুতিতে কথিত হইম্বাছে, 

ইহা গডুলোসি মুনির মত। ২২ হত্রের যোকনা এই যে, পরমাত্মাই 

দীবনধপে অবাস্থৃত, নুতরাং ত্র অভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশ- 

কত মুনির অভিপ্রেত। | নন .'ইতি ] দি বল, মহডুত ভূতসমূহ হইতে 

_ উিত হর্ন, আঁবাঁর সে সকলের বিনাশে বিন হন; বিনষ্ট হন বলিয়! 

৮৩ ূ 
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বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞান্তীতি কথমেতদভেদাভিধানয্। . 

নৈষ দোষঃ। বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাতি প্রায়মেত
দ্বিনীশীভিধানং 

নাস্বোচ্ছেদোভিগ্রায়ম্। আত্রেব মা ভগবানমুমুহন্ন প্রেত্য 

সংজ্ঞান্তীতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যার্থাস্তরস্য দর্শিতত্বাৎ। 

ন বা অরেহহং মোঁহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেহয়মাক্সামু- 

চ্ছিতিধর্্া মাত্রাসংসর্গন্দ্য ভবতীতি ।. এতছুক্তং ভবতি-_- 

কুটস্থনিত্য এবাহয়ং বিজ্ঞানঘন আত্ম,নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গো- 

ইস্তি, মাত্রাভিস্্স্য ভূতেন্দরিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাঁভিরসং 

সর্গে। বিদ্যয়। ভবতি, সংসর্গাভাবে চ তৎকতস্য বিশেষ; 

বিজ্ঞানস্যাভাবান্ন প্রেত্য সংজ্ঞা্তীত্যুক্তমিতি । যদপ্যুক্তং 

বিজ্ঞাতীরমরে কেন বিজানীয়াদিতি বর্তৃবচনেন শব্দেনো- 

908988াতিট
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সংজ্ঞা (জান) থাকে না, এ কথায় জীবপরমাস্মার অতেন বলা হয় নাই, 

প্রত্যুত জীবের উচ্ছেদ বলাই হইয়াছে । ইহাতে আমরা বলি, তাহ! নহে। 

& প্রফাঁর বলায় দৌষ হয় নাই। কেন-না,  বিনাশোক্তি আত্মবিনাশ 

অভিপ্রায়ে উচ্চারিত নহে, বিশেষবিজ্ঞানের (ভিন ভিন্ন বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ 

গ্রকাঁর জানের ) অভাব অভিগ্রায়েই উচ্চারিত। কারণ, উহীরই পরে 

. "তগবন্! এই ম্থানেই আমার মোহ জন্মিল। বিনাশ হয় ও সংজ্ঞা থাঁকে 

না, এই কথাটিই মোঁহ-কথা।”" এইব্লপ কথা আছে। শ্রুতি এ কথার 

প্ত্যুত্বরে বণিয়াছেন, “আমি মোহ বলি নাই, না বুঝিবাঁর থা বলি 

নাই। আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মার উচ্ছেদ হয় না, তাহার সহিত 

তৃতেন্তরিয়াদির সম্পর্ক হয়” [ এতছুক্তং'.'মিতি ) এ বাক্যে ইহাই বলা 

হইয়াছে ঘে, আত্ম! কুটশ্থ নিত্য, বিজ্ঞানঘন। (কেবল বা ঘনটৈতন্ত ) 

নুতরাং তাহার বিনাশ সম্ভাবনা নাই, তবে অবিদ্যার দ্বারা তাহার মহিত 

আবিদ্যক ইন্িয়াদির সম্পর্ক হয়, তাই তৎকাঁলে ভ্রান্ত বিশেষবিঞ্জান প্রাছ' 

তৃর্তি হয়, আবার সম্পর্কের অভাবে সে সক বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হয়। 

শ্রুতি ঈদৃশ বিশেষবিজ্ঞনাভাব 'সংস্তা থাকে না* এই কথাক্র দ্বারা ব্যক্ত 

করিক্মাছেন। [যদপ্যুক্তম্...গম্যতে ] উপসংহারে গিনি
 সকলের আতা 

কায়াছেন। দিত জানিবে?” এই কর্ৃধোৎ ব্য থকা জীধাতারই 



তনু, ].. "ভামতী”-টাকা স্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিত্তম্। | ৬৫৭ 

পর্ংহারা দিজ্ঞানাত্বন এবেদং দ্রউব্যত্বমিতি, তদপি কাশ- 
কৃতত্্ীয়েনৈৰ দর্শনেন পরিহরণীয়মূ। অপি চ, যত্র হি দ্বৈত- 
মিব ভবতি তদ্দিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে 
তস্যৈব. দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞীনং গ্রপঞ্ধ্য, ত্র তস্য 
র্বমাকৈবাতৃৎ তৎ কেন কং পশ্বেৎ, ইত্যাদিনাবিদ্য। 
বিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞীনম্যাভীবমভি- 
দধাতি। পুনশ্চ বিষয়ীভাঁবেহপ্যাত্বীনং বিভ্তানীয়াদিত্য1- 
শঙ্ক্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজীনীয়াৎ ইত্যাহ। ততশ্চ 
বিশেষবিজ্ঞানভাবোপপাদনপরত্বাদ্াক্যস্য বিজ্ঞানধাতৃরেব 

কেবলঃ সন্ তৃতপূর্বগত্য। কর্তৃবচনেন তৃচ। নির্দিষ্ট ইতি 
গম্যতে। দর্শিতন্ত পুরস্তাৎ কাশকৃৎসীয়স্য মতস্য শ্রুতি- 

_ চিট 17 
,বিজ্ঞাতৃত্বমপি তু শ্রুতিপৌর্ক্াপধ্যপর্ধযালোচনয়াগ্যেবমেবেত্যাহ--“অপি চ 
যত্র হি” ইতি। কন্থাৎ পুনঃ কাঁশকৃত্ন্স্য মতমাস্থীয়তে নেতরেযামাচার্য)া- 

ণামিত্যত আহ--“দর্শিতস্ক পুরস্তাদিগতি। কাশরৃত্নীয়স্য মতস্য শ্রাতি- 
০ পিপা্পীস্পস্সসপরি 

দর্শনাঁদি বিধান হইয়াছে, এ মত বা এ আপত্তি কাশরুতশ্ীয়
 মতের দ্বার] 

খণ্ডিত হইয়াছে। আরও দেখ, আরতি প্যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, দ্বৈতবিভ্রম 

থাকে) তখনই ভেবদৃষ্টি হয় বা থাকে” এইবপ এইরূপ বাক্যে অবিদ্যা- 

কালে যাহার দর্শনাদ্দিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞান থাকা বর্ণন করিয়াছেন-_ 

বিদ্যাকাজে তাহারই "যখন এ সমস্ত তাহার আত্মকূৃত হয়_তখন কে কি 

পিয়া কি দেখিবে ?, এবশ্প্রকার বাক্যে সেই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞা- 

নের অভাব উপদেশ করিয়াছেন। পুনর্ধার “বিষয় ন! থাকুক, আপনাকেই 

দেখিধেক্ষ 1” : এইরপ প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থীপন পূর্বক বলিয়াছেন_ 

সর্ববিজ্ঞাতাকে আবার কে কি দিয়া বিজ্ঞাত হইবেক!” এই সকল 

বাকোর্ষ ঘোরা উপদেশের দ্বার, ্ষ্ট বুঝ| যাইতেছে, এঁ বিনাশ-বাক)- 

বিশেষবিজ্ঞানের অভাববোধক। বিজ্ঞান-ধাতু অর্থাং কেবল ঘনটৈতন্য 

আত্মা বস্তা .অকর্তা হইলেও শ্রৃতি গ্াহার পূর্বাবস্থ! (িদ্যাবসথা) 

লক্ষ্য করুং &কর্তৃরাচী তৃচ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ (বি+জ্ঞা+ কর্তৃবাচে) তব 

বিজ্ঞাত। এই প্রয়োগ ) করিয়াছেন। [দর্শিতস্ধ'..রূগাভাঃ ] কাশক্কত্ৰ 



৬৫৮ বেধাত্তবর্পন।.. , [ ১) ৪া, 

* মত্মূ। অত্রশ্চ বিজ্ঞানাক্সপরমাত্মনোর বিদ্যা প্রত্যগত্থাপিত- 

নামরূপরচিতদেহাছ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদে ন. পাঁরমার্থিক 

ইত্যেযোহর্থঃ সর্বৈবর্ষেদাস্তবাঁদিভিরভূযুপগন্তব্যঃ। 'সদেব 

সোম্যেদমগ্র আদীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আটবেদং সর্ববং 
ত্রদ্মেবেদং সর্বরং ইদং সর্ববং যদয়মাত্সা, নান্যোহতোহস্তি 

দ্রষ্টা নান্যোহতোহস্তি দ্র ইত্যেবং রূপাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ। 
স্মৃতিভ্যশ্চ__বাস্দেবঃ সর্ববমিদম্, ক্ষেত্রজ্ৰঞ্চাপি মাং বিদ্ধি 

সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত ! সমং সর্ধ্বেধু ভূতেষু তিষ্টন্তং পরমে- 

শ্বরম, ইত্যেবং রূপাত্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ । অন্যো- 
কাশী 

গ্রবন্ধোপন্যাসেন পুনঃক্রতিম্ং স্থতিমঞ্জোপসংহারোপক্রমমীহ _“অতশ্চ” 

ইতি। ক্কচিৎপাঠ আতশ্চেতি। তস্যাবস্তঞ্চেতা্থঃ। জননজরামরণভীতয়ো- 

বিক্রিয়ান্তানাং সর্বাসাং মহান্জ ইত্যাদদিনা প্রতিষেধঃ পরিণামপক্ষেইন্থস্ত 

টান্যভাঁবপক্ষে প্রকাস্তিকা্বৈতপ্রতিপাদনপর! একমেবাদ্ধিতীয়মিত্যাদয়ো, 

'দ্বৈতদর্শননিন্দাপরাশ্টান্যোহসাঁবন্যোইহমন্ীত্যাদয়ে। জন্মজরাদিবিক্রিয়া- 

. প্রতিষেধপরাশ্চৈষ মহানজ ইত্যাদরঃ শ্রতয় উপরুধ্যেরন্। অপি চ যদি ল্লীব- 

পরমাত্মনোর্ডেদাভেদা বাস্ঠীরেযাতাং ততস্তয়োর্ম্িখোবিরোধাৎ সমুচ্চ ঘটভা বা- 

দেকস্য বলীয়ন্ে নাতনি নিরাপবাদং বিজ্ঞানং জায়েত ধলীয়টৈকেন দুর্বধল- 

পক্ষাবলখিনোজ্ঞানস্য বাধনাৎ। অথ ত্বগৃহামাণবিশেষতয়া ন বলাবলাব- 
৮ াশশীক্াীশিাশিশীশীশীটী শশী শি শিিস্পিপপাক্ পাশাপাশি ীীসপিশী শি ২৩ পিস শীত শশা শিপিন শিপ পিপিপিশি পরি ক শা 

মুনির মত শ্রুতিমুলক-_তাহা দেখান হইয়াছে এবং তদ্বারা ইহাও দিদ্ধ 

হইয়াছে, জীব-পরমাত্মীর ভেদ গুপাঁধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকলিত দেহাঁদ 

উপাধি নিমিত্বক । এ অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর অবশ্ত স্বীকারয্য। এই 

সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতি স্থৃতি উভয় গ্রমাণ বিদ্যমান আছে। শ্রাতি যথা 

"এ সমস্তই আত্মা ।” “এ সমুদারই তরঙ্গ” “এই যে আত্ম-ইনিই: এ 

সকল।” “ইহ হঈটতে পৃথক্ দ্রষ্টা নাই” ইত্যাদি। স্মৃতি যঞ্জ--এ 
লমন্তই বাসুদেব |” “হে ভারত! আমাকেই তুমি সমুদয় ন্ষেঞ্জের 

( দেহের) ক্ষেত্রভ্ত (জীব) বল্লিয়া জান। আমিই পরমেশ্বর, আমিই 
যুগপৎ সমুদয় ভূতে বাস করিতেছি।” ইড্যাদি। [.ভেদ,স্বপ্েষ্ট] "যে 

ব্যক্কি ব্রঙ্গ এক বস্ত, আমি অন্ত বন্ত,.এইরপ জানে,-সেত্র্গ জানে:না। 



' ইহ।] . " “ভামতী”:টাকাহ্িত-শাঙ্করতাব্য-সহিতস্। ৬৫৪ 

হসাবন্যোহ্হমন্ত্রীতি ন স বেদ, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি য 
'ইহ নানেব পশ্বতি ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। স বা এষ 
-মহানজ আত্মাহজরোহ্মরোইস্বতোহভয়ে| ব্রন্ষেতি চাত্বনি 
সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ। অন্যথা চ মুমুক্ষণাঁং নিরপবাদবিজ্ঞা- 

নাঁনুপপত্তেঃ স্থনিশ্চিতার্থানুপপত্তেশ্চ। নিরপবাদং হি 
'বিজ্ঞানং সর্ববাকাঁজ্ানিবর্তকমাত্মবিষয়ং ইফ্যতে, বেদাস্ত- 
বিজ্ঞানস্তরনিশ্চিতার্থা ইতি চ শ্রুতেঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ 

শোঁক' একত্বমনুপশ্যতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণন্ৃতেশ্চ |. 
স্থিতেচ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্বৈকত্ববিষয়ে সগ্যগ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ 
ধারণং ততঃ সংশয়ে সৃতি ন ন্ুনিশ্চিতার্থমাত্মনি জ্ঞানং তবেৎ সুনিশ্চিতা থু 

জানং মোক্ষোপায়ং আয়তে “বেদাস্তবিজ্ঞানন্থনিশ্চিতার্থা' ইতি। তদে- 

তদাহ--“অন্যথ। ুমুক্মণা” মিতি। একত্বমন্বপন্ঠত ইতি শ্রতির্ন পুনরেকত্বা- 

' নেকত্বে অন্ুপশ্যভ ইতি। নন যদি ক্ষেত্র পরমাত্মনোরতেদোভা বিক? 

কথং তঙ্থি ব্যপদেশবুদ্ধিভেদৌ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমায্মেতি কথঞ্চ নিতু বুদ্ধমকত- 

্বতাঁবস্য ভগবতঃ সংসাঁরিত1। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাঁধিবশাদিতি চেৎ, 

কঞ্টোয়মবিদ্যা, ন তাবজ্জীবস্য, তদ্য পরমাত্মনোব্যতিরেকাভাবাৎ, নাগি 

পরমীত্মনস্তস্য বিদ্যৈকরসদ্যাবিদ্যাশয়ততান্থপপত্তেঃ ত্র সংসারিতবাসং- 

লারিত্ববিদ্যাবিদ্যাবত্বরূপবিরুদ্ধধর্মসংমর্গাদবুদ্িব্যপদেশতেদাচ্চান্তি 
জীবেশ্বর- 

যোর্ডেদোহপি ভাবিক ইত্যত আহ-ন্বিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রস্তাত্যৈ কত্ব?” 

যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ-দর্শন করে_সে মৃত্য প্রাপ্ত হয়।” শ্রুতি 

এইরূপে ভেদ-জ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন এবং “এই আত্মা মহান্। জন্ম 

রহিত, জরামরণবর্জিত, নিত্যসুক্, অভয় ও বদ্ধ এইরূপে তাহাতে ক্রিয়া 

গ্রতিষেধও করিয়াছ্ছেন। উহা অনঙ্গীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষের মম্যক্ 

জান ও সুনিশ্চিতার্থ-্রতি অন্ুপপন্ন হইবে। কারণ, আত্মবিষয়ক নিরপ- 

বাদ (অুবাধিত) জ্ঞানই সকল আকাজার নিবর্তক। “বেদাত্তজনিত 

জান-বিশেষের দ্বারা সুনিশ্চিতার্থ অর্থাৎ আদ্বৈততন্বজ্ঞ যতিগণ” ইত্যাদি 

ইতি শ্রতিতে ও “তখন সেই অদধদর্শার শোকই বাকি! মোহই ব1 

কি৮' ইত্যাদি ইত্যাদি প্িতে আত্মাদৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

স্থিত পর্চছস্ত ইতি ] যদি ভীবাতা পরমায়া এব, অভিন্ন, এই জ্ঞানই 
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পরমাঁত্বেতি নাঁমমাত্রভেদাঁৎ ক্ষেত্রজ্োহয়ং পরমাতবনে! 
ভিন্নঃ পরমাত্বাহয়ং ক্ষেত্রজ্ঞাত্তিন্ন ইতে[বঞ্জাতীয়ক. 'আত্ম- 
ভেদবিষয়োহয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একে] হ্য়মাত্ম! 
নামমাত্রভেদেম বহ্ধাভিধীয়ত ইতি | নহি সত্যং জ্ঞান” 

ইতি। ন তাবস্তেদাভেদাবেকত্র ভাবিকৌ ভবিতুমর্থত ইতি বিপঞ্চিতং গ্রথমে 
পাদে। দ্বৈতদর্শননিনয়া। চৈকাস্তিকাষ্বৈত গ্রতিপাদনপরাঃ পৌর্ধাপর্য্যা- 
লোচনয়! সর্ধে বেদাস্তা; প্রতীয়স্তে। তত্র যথা বিষ্বা্দব্দাতাত্বাত্বকে 
গ্রতিবিষ্বানীমভেদেইপি নীলমণিকৃপাঁণকাচাছ্যপধানভেদাৎ কার্পনিকে'- 
জীবানাং ভেদে বুদ্ধিব্যপদেশতেদে বর্তয়তি ইদং বিশ্বমবদাঁতমিমানি চ 
প্রতিবিশ্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্বদীর্ধাদিতেদভাঞ্জি বহুনীত্যেবং 
পরমাত্মনঃ শুদ্বস্বভাবাজ্জীবানামভেদ একান্তিকে২প্য নির্ধচনীয়ানাদ্যবিদ্যে- 
পধানভেদাৎ কাল্পনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদা বযুঞ্চ পরমাত্ব! 
শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমে চ জীব। অবিদ্যাশোকছুঃখাছ্যপত্রবভাঙ্গ ইতি , 
বর্য়তি। অবিদ্যোপধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাক্ধনি ন সাক্ষাদন্তি 
তথাপি তৎগ্রতিবিস্বকব্পজীবদ্বারেণ পরশ্থিন্,চ্যতে । ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো- 
জীববিভাগাশ্রয়াবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিগাঁগ ইতি বীব্াস্কুরবদনাদি- 
ত্বাৎ। অতএব কাহ্ুদ্দিশ্রৈষ ঈশ্বরোমায়ামারচয়ত্যন৫থিকামুদ্দেশ্তানাং সর্গটদো 
জীবানামভাবাৎ কথঞ্চাম্বানং সংসারিণং বিবিধবেদনাভাজং কুর্য্যাদিত্যাদযম্ব- 
যৌগোনিরবকাশঃ। ন থবাদিমান্ সংসারোনাপ্যাদিমানবিদ্যাজীববিভাগো- 
যেনানুযুজ্যেতেতি। অত্র চ নামগ্রহণেনাবিদ্যামুপলক্ষয়তি। স্যাদেতৎ। 
যদি ন জীবাদত্রক্গ ভিদ্যতে হস্ত জীব: স্কট ইতি ত্রক্গাপি তথা"স্যাৎ। 
তথ! চ নিহিতং গুহায়ামিতি নোপপদযত ইত্যত আহ-“ন হি সত্যমি”তি। 

-যুখা। হি বিশ্বস্য মণিক্পাণাদয়োগুহা! এবং ব্রঙ্গণোহপি প্রতিজীবং তিষন 
অবিদ্যা গুহ ইতি। যথা গ্রতিবিস্বেষু ভাদমানেষু বিশ্বং তদভিক্নমপি হ- 

. মেবং জীবেধু ভাঁসমানেযু তদভিন্নমপি তরন্ম খুহ্ম্। অস্ত তরি ব্গোধত্। 

০৯০ 
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্য্যক্ জ্ঞান হইল, তাহা হইলে মাত্র জীব ও পরম-এই.ছুইটা নামেরই 
গ্রভেদ, বন্তর গ্রতেদ হইল ন11 অতএব) পরমাতা! জবা হইতে 

ভি; ওই পক্ষ গ্রতিপাদদের চেষ্টা বা আগ্রহ নির্ঘক:| +$. আগ্রহে 

কোনও সুফল ফলিবে না। এক আমি নামভেদে ভিন 'ইহাঞ্সবহাই 
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মমন্তং ব্রদ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়ামিতি কাঞ্চিদেবৈকাং 
গুহামধিকৃত্যৈতদুর্তম | ন চত্রহ্গণৌহন্যো গুহায়াং নিহি- 
তোহস্তি, তত কষ্ট! তদেবানুপ্রাবিশদিতি অইুরেব প্রবেশ- 
শ্রুবণাৎ। যে তু নির্ববন্ধং কুর্ববস্তি-তে বেদাস্তার্থং বাধমানাঃ . 

শ্রেয়োদারং সম্যগ্রর্শনমেব বাঁধত্তে কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং 
কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২॥ 
পপ পপ ০ শশা শীশীপ্্পাপীপীশপিপপাশা পা ীশিপিপিপীপিশ সিসি শসা 

কুর্বস্তি তে বেদাস্তার্থাম”তি। ব্রহ্ষণঃ সর্ধাতানা ভাগশো বা পরিণামাত্যু- 

পগমে তস্য কাধ্যত্বাদনিত্যত্বাচ্চ তদাশ্রিতো। মোক্ষোইপি তথা স্যাৎ। যদি 

ত্বেবমপি মোক্ষং নিত্যমকৃতকং ব্ুস্তত্রাহ_ “ন্যায়েন” ইতি। এবং যে নদী- 

সমুদ্রনিদর্শনেনা সুক্ষের্ভেদং যুক্তস্য চাভেদং জীবস্যাস্থিষত তেধামপি হ্যায়েনা- 

সঙ্গত্বিঃ। নো জাতু ঘটঃ পটোভবাতি। ননুক্তং যথা নদী সমুদ্রোভবতীতি। 

ক! পুনর্নদ্যভিমতাইহযুদ্মতঃ। কিং পাথঃপরমাণব উতৈষাং সংস্থানভেদ 

আঁহোশ্বিত্বদারনোই্বয়বী। তত্র সংস্থানভেদস্য বাইবয়বিনো। বাঁ সমুভ্র- 

নিবেশে বিনীশাৎ কদ্য সমুদ্রেণেকত। নদীপাথঃপরমাণুনাস্ সমুদ্রপাথঃপর- 

মাঁণুভ্যঃ পূর্বাবস্থিভেভেযোভেধ এব নাভেদঃ। এবং সমুদ্রাদপি তেষাং 

ভেদ এব। থে তু কাশবৎীয়মেব মতমাস্থায় জীবং পরমাত্মনোহংশমা- 

চথ্যস্তেষাং কখং “নষ্লং নিক্ষিয়ং শীস্তর্মিতি ন শ্রুতিবিরোধঃ। নিফল- 
পাশা জাপা পিপি 

চি56786785
658881- রর 

বীক্কাধ্য। অপিচ, “যে উপাঁসক গুহানিহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ত্রদ্মকে 

জানেন” এ শ্রুতি জীবস্থানাতিরিস্ত অন্য কোন স্থান (ব্রদ্দের স্থান) বলেন 

নাই। ব্রঙ্গই গুহানিহিত, অন্য কেহ গুহাসিহিত নহে। ( গুহাস্পবুদ্ধি । 

অথব! বেদাত্তসংস্কৃত জান )। হেতু এই যে, শ্রতি বলিয়াছেন, বর্গ এ সকল 

কৃষ্টি করিম! এ প্লে অনুগ্রবি্ট আছেন। ধিনি করিয়াছেন, তিনিই 

জীবরগে দেহগ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই ফণিতার্থ। এ অর্থের দ্বারা সিদ্ধ 

হয়. ত্রদ্ধই জীব। ধাহারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিবার জন্ত ব্যগ্র 

ভাহার। বেদান্তার্থের বাধা প্রদান করেন করিগ। মুক্তির দ্বার শ্বরূগ 

সম্যক জ্ঞানকে নষ্ট করেন। & সকল লোঁক মোক্ষকে জন্ত অর্থাৎ 

উৎপাঁদয বিবেচমা,করেন স্বৃতরাং অনিত্য বলেন । তাহাদের মত স্ায়- 

বাধিত স্বার্থ যুক্িসহ নহে। 
] 
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্রককতিশ্চ প্রতিজ্াদুষ্টান্তান্পরোধাৎ ॥ ২৩ & 
যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশেয়সহেতু- ৃ 

মিতি সাবয়বত্বং ব্যাসেধি নতু সাংশত্বমম। অংশশ্চ জীবঃ গরমাত্মনে। 
নভস ইব কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নং নভঃ শব্দশ্রবণযোগ্যং বায়োরিব চ শরীরা- 
বচ্ছিন্নঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ ইতি চেখ। ন তাবন্নভো নভসোহংশস্তস্য তত্বাৎ | 
কর্ণনেমিমগ্ুলাবচ্ছিন্নমংশ ইতি চেত। হস্ত তর্থি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন কর্ণ 
নেমিমণ্ডলং বা তত্সংযোগো বেত্যুক্তং ভবতি।' নচ কর্ণনেমিমণুলং 
তপ্যাংশস্ত্য ততোভেদাৎ। ততৎ্সংযোগোনভোধর্দত্বাত্তস্যাংশ ইতি চেৎ। 
ন। অন্থপপত্তেঃ। নভোধর্ত্বে হি তদনবয়বঃ সর্ধত্রাভিন্নমিতি তৎসংযোগঃ 
সর্ধত্র গ্রথেত। ন হ্াস্তি সম্ভবোইনবয়বমব্যাপ্য বর্তত ইতি। তশ্থাত্তত্রান্তি 
চেদ্বাগ্যৈব। ন চেদ্যাপ্রোতি তত্র নাস্ত্যেব। ব্যাঁপ্যৈবান্তি কেবলং প্রতি- 
সন্বহ্গাধীননিরূপণতয়। ন সর্বত্র নিরূপ্যত ইতি চে, ন.নাম নিরপ্যতাম | 
তৎসংযুক্তন্ত নভঃ শ্রবণযোগ্যং সর্বত্রাস্তীতি সর্বত্র শ্রবণপ্রসঙ্গঃ | ন চ ভেদ- 
ভেদয়োরন্ততরেণাংশঃ শক্যো নির্বক্তমূ। ন চৌভাভ্যাম্। বিরুদ্ধয়োরেক- ' 
ত্রাসমবায়াদিত্যুক্রম। তম্মাদনি্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্লিত এবাংশো 
নভসে! ন তাঁবিক ইতি যুক্তম্। নচ কাল্পনিকে জ্ঞানমাত্রায়ত্বজীবিত্তঃ 
কথমবিজ্ঞায়মানোহন্তি। অসংশ্চাংশঃ কথং শব্দশ্রবণলক্ষণায় কার্ধণায 
কর্পতে। নজাতু রজ্জামজ্ঞায়মান উরগে! ভয়কম্পাদিকার্ধ্যায় পর্ধযাপ্ত ইতি 
বাচ্যম। অজ্ঞাতত্বাসিদ্বধেঃ। কা্ধ্যব্যঙগযত্বাদস্য। কার্ষেযাৎ্পাদাৎ পূর্ব 
মজ্জাতং কথং কার্যোৎপাদাঙ্গমিতি চে। ন। পৃর্বপূর্ধকাধ্যো খপাদ- 
ব্ঙ্গযত্া্সত্যপি জানে তৎসংস্কারানুবুত্েরনাদিত্বাচ্চ কল্পনা! তৎসংস্কার- 
প্রবাহস্য। অস্ত বান্থুপপঞ্তিরেৰ কার্্যকারণয়োর্ধায়াত্বকত্বাৎ | অদুপপত্তির্হি 
মায়ামুপোদ্বলয়তি | 'অনুপপদ্যমানাধথত্বান্মায়ায়াঃ। অপি চ ভারিকাংশ- 
বাদিনাং মতে ভাবিকাংশস্য ভঞানেনোচ্ছেত্মশক্যত্বান্ন আনধ্যানসাধনে! 

মোক্ষঃ স্যাৎ। তদেব্মাকাশাংশ ইব শ্রোত্রমনির্বচনীরম্। এবং জীবে! 
৬ 

ব্ঙ্গণোইংশ ইতি কাশকৎ্লীয়ং মতমিতি সিদ্ধম্। | টা 

* চ-শবাঃ সমুষ্চকার্;। প্রকৃতিরুপাদনম্। শ্রোত প্রতিজ্াদৃষ্টান্তগোরমুপরোধাৎ হেতো 
নিমিত্বমুপাদানসপি ন্গেতাক্ষরার্থঃ।--ও্গই' জগতের নিমিত্ত কাঁজগ, ও উপাদানূ-কারণ, 
ইহ প্রতিজার ও দৃষ্ান্তের হারা সাধিও হয়। ইহা অন্বীকার করিলে, প্রতিষ্ঞাগ হাধ ও 
হৃষ্টান্তের হানি হইবেক। 

2টি 



পট 

" ২৩৭) "ভামতী”-টীকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতস্। ৬৩৩ 

_ ছাদত্রক্গাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। তরঙ্গ চ জন্মাদ্যপ্য ষত ইতি 
লক্ষিতম। তচ্চ 'লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং ম্বৃস্্বর্ণাদিব 

. প্রন্কৃতিত্বে কুলালঙ্থবর্ণকারাদিবনিমিত্ত্বে চ সমানমিত্যতো' 
ভবতি বিমর্শঃ কিমাআকং পুনর্রঙ্গণঃ কারণত্বং স্যাদিতি | 
তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাঁদিতি প্রতিভাতি। 
কম্মাৎ । ঈক্ষাপুর্ববককর্তৃতশ্রবণাৎ। ঈপ্ষীপূর্ববকং হি ব্রহ্মণঃ 
কর্তৃত্বমবগম্যতে, ম ঈক্ষার্চত্রে, ম প্রাথমহজত ইত্যাদি 

স্যাদেতৎ। বেদান্তানাং বক্ষণি সমনয়ে দর্শিতে সমাপ্তুং সমন্থয়লক্ষণ- 

মিতি কিমপরমবশিষাতে ধদ্থশিদমারভ্যত ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত,ং সঙ্গতিং 

দর্শন অবশেধমাহ-্বথাত্যদয়েতি | অর চ লক্ষণম্য মঙ্গতিমুক্তণা লক্ষণে, 

নাঁস্যাধিকরণনা সঙ্গতিক্ক্তা। এতছুক্তং ভবতি। সত্যং জগংকারণে 

্রহ্মণি বেদান্তানামুক্তঃ সময়স্তর কারণভাবস্যোভয়ণা দর্শনাৎ জগৎকারণত্বং 

ব্রন্ষণঃ কিং নিমিত্বত্বেনৈব, উতোপাঁদানহেনাপি। তত্র বদি প্রথমঃ পক্ষত্তত 

উপাদানকারণান্থসরণে সাংখ্যস্ৃতিসিদ্ধং গ্রধানমন্যপেয়মূ। তথা চ জল্মাদ্যস্ত 

যত ইতি ব্রহ্মণক্ষণমনাধু, অতিব্যাণ্ডেও গ্রধানেহপি গহতাত। অসম্তবাদ্ধা। 

যদি তৃত্তরঃ পক্ষস্তুতো নাতিব্যা্থির্নাপ্ব্যাপ্থিরিতি লাধু লক্ষণমূ। সোহয়- 
মবশেষঃ। তত্র 

ঈক্ষাপূর্বককর্তৃতবং গ্াভুত্বমসরূপতা। 
নিমিত্তকারণেষ্বেব মোপাদানেবু কহি চিৎ। 

তদিদমাহ--“তত্র নিমিত্ত কারণমের তাবৎ, ইতি। আগমম্য কারগ- 

» অভয় শ্বর্গাদি )মূল ধর্ম যেমূন বিচারণীর, তেমনি, মোক্ষের উপায় 

গ্মও বিরচারণীয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়্াছে। ব্রদ্ধের লক্ষণ প্রথমের দ্বিতীয় 

সুত্রে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় এত্রে বলা হইয়াছে, ত্র্দ জগৎকারণ। কিন্ত 

কিরূপ কারণ ? তাঁহা তাহাতে বলা হয় নাই | নিমিত্ত কারণও কারণ, 

উপাদানশ্কাঁরণও কারণ, সুতরাং সংশয় হয়, ত্রপ্ধ কিরূপ কারণ। এ কি. 

্টাদি কার্ধ্োর প্রতি মৃত্তিকাঁদি কারণের ন্যায় উপাদান কারপ? না কুা- 

লাদি কারণের স্ভাক় নিমিত্ত কারণ? [ তত্র “মেব - শ্রুতি দেখিলে 
আপাত- 

প্রতীতি হয়) ত্রদ্ নিমিত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। শ্রুতি বলিয়া 

ছেন, ব্রহ্ম আলোচনা পূর্বক হুটটি করিয়াছেন। যথা“তনি আলোচন। 

৮০ 

চক 



ত৩ - বেধাস্তদশনন | ' | | ১) শক 

শ্রতিত্য2 1 - ঈক্ষাপর্বাকণ কর্তৃত্বং নিমিত্তকীরণেষেব কুল: 
লাদিযু রে অনেককারকপূর্ব্িকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোফে 

'দৃষ্টী। সচ ম্যায় আদিকর্তর্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্্া 
ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ। ঈশ্বরাঁণাঁং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিষি্উ- : 
কারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে | তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি, 
নিমিতকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুমূ।" কাধ্যঞ্চেং জগৎ 
সাবয়বমচেতনম শুদ্ধঞ্চ দৃশ্ঠাতে | কারণেনাপি তস্য তাদৃশে- 
নৈব ভবিতব্যমৃ। কাধ্যকাঁরণয়োঃ পাঁরপ্যদর্শনাৎ । ব্রহ্ম চ 
নৈবং লক্ষণমবগম্যতে | নিফলং নিজ্ঞিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং 
নিরঞ্জনমূ ইত্যাদি শ্রতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্ত্রক্মণোইন্য- 

পাপা পপি পাও পাহিপ পা পাতি পিসি িপপিস্পান 

মাতে পর্যযবসানাদমমানস্য তদ্বিশেষনিয়মমাগমেো। ন প্রতিক্ষিপত্যপি তনু 
মন্যত এবেত্যাহ--“পারিশেষ্যাদরন্ধণোহন্যৎ” ইতি। ত্রহ্গোপাদীনত্বস্য 
এ্রসক্তস্য প্রতিষেধে ইন্ত্রাপ্রসঙ্গাৎ সাংখ্যন্থৃতি গ্রসিদ্ধমানুমীনিকং গ্রধানং 

শিষ্যত ইতি। একবিজ্ঞানেন ঈ সর্ধবিজ্ঞান গ্রতিজ্ঞানমুত তমাদেশ'মিত্যা- 
দিনা, যথা সোম্যৈেকেন মৃৎপিণেনেতি চ দৃষ্টান্তঃ, পরমাত্মনঃ প্রাধান্যং ছুচ- 
য়তঃ। যথা মোমশর্মণৈকেন জ্ঞাতেন সর্বে কঠা জ্ঞাত। ভবস্তি। এবং প্রাপ্ত 

করিলেন। পরে প্রাণি করিলেন ।, যে কর্তৃত্ব আলোচনাপূর্বাক--. 
সে কর্তৃত্ব নিমিত্ত কারণের অন্তর্গত, ইহ! ঘটকর্তা কুস্তকারাদিতে তৃষ্ট হই- 
তেছে। অপিচ, প্রত্যেক কর্তীকেই বহুকারক ব্যাপারের অনস্তর কার্য 
নির্বাহ করিতে দেখ! যাঁয়। এই যুক্তি (নিয়ম) আদিবর্তীতেও গ্রানু। 
(ভাৎপধ্য এই যে, যাহা উপাদান--তাহ] কার্য হইত্তে সর্কাতোর্াবে 
ভিন্ন )। তিনি ঈশ্বর, সুতরাং ভিনি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কায়ণ নছেন। 

. অন্যোর রাজা ও দেবতার রাজা, ইঙ্ারা ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ইহার" যেমন 
লৌকিক কার্ধোর প্রতি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নছেন+ ভ্তেমনি। 
পরমেশ্বরও জগংকার্য্যের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারথ নে 1 আরও 

দেখ এই জগৎকাধ্য সাবরব, অচেতন ও অ্ুষ(বিকারী)1 দেখা 

থা, প্রত্যেক কার্য উাদানের অনুরূপ, হুতরাং ইরা উপাছানিও ইচার 
তে (সাবগ্ব, অচেতন ও গওদ্ধ), ইহা নত পো 



৭ উল): পামতী।-টাকাফিত-শীক্করভাধ্যসহিতদ।” ৬৬৫ 

এ কুপাদানকারণমণ্ডদ্যাদিগুণকং ন্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যগগন্তব্যমূ। 
ক্রক্ষকারণত্ব্রতের্নিমিত্তত্বমাত্রে পর্যযবসাঁনাদিতি। এবং 
প্রাপ্ত ত্রমঃ। প্রক্কৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ত্রন্গাভ্যুপগন্তব্যং * 
মিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব। কল্মাৎ। 
গ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তে 
'ক্রোতৌ নোপরুধ্যেতে | প্রতিজ্ঞা তাবৎ, উত তমাদেশ- 
,মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং 
বিজ্ঞীতম্ ইতি। তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্ধমন্যদবিজ্ঞাত-. 
উচ্যতে। প্রকৃতিশ্ঠ। নকেবলং বর্গ নিমিন্তকারণং কুতঃ। গ্রতিজ্ঞা- - 
ৃষটান্তয়োরন্পরোধাঁৎ। নিমিত্তকাঁরণত্বমাত্রে তু তাবুপরধ্যেথাতাম্। তথাহি__ 

ন মুখো সম্ভবত্যর্থে জঘন্তা! বৃত্তিরিষাতে । 
ন চান্ুমানিকং যুক্তমাগমেনাপবাঁধিতম্ ॥ 
সর্ধ্বে হি তাঁবদেদাস্তা; পৌর্বাপর্যেণ নীক্ষিতাঃ | 
একান্তিকাদ্ধৈতপরা দ্বৈতমাত্রনিষেধতঃ ॥ 

যায়, ব্রহ্ম ইহার অনুরূপ নহেন। অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও অতুদ্ধ নহেন। 

(সুতরাং ব্রহ্ম ইহার উপাঁদানও নহেন)। যথা -ত্রঙ্গ নিরবয়ব, নিপ্রিয়, 

শাস্ত, (পুর্ণ), অনিন্দিত ও নিরঞন (দ্ধ) |” অতএব, ব্রহ্ধ ভিন্ন অস্ত 

কোন বসকে, যাহা অশুদ্ধ, অচেতন 'ও সাবয়ব,যাহা সাংখ্যন্থৃতিতে 

গ্রপপিদ্ধ+_তাহাকেই ইহার উপাদান' বলা উচিত। শ্রুতি যে, ব্রঙ্গকে 

কারণ বলিয়াছেন তাহ! নিমিত্তকারণে পর্য্যবলান করা উচিত। এইরূপ 

পূর্বপক্ষের উপয় আমরা বলিভেছি_ত্রঙ্গকেই উপাদান ও শিশিত্ 

উভভয়বিধ কারণ বলাই উচিত | তিনি যে কেবল নিমিত্তকারণ, তাহা 

নহে . [.কন্মাৎ...ফেধ্যেতে। এরূপ বগিবার হেতু এই যে, গ্রতিজ্ঞার ও 

ৃষ্টান্তের -্গুপরোধ। অর্থাৎ রূপ হইলেই শ্রাতির প্রতিজ্ঞ ও দৃষ্টান্ত 

রক্ষিত হয়, বায় থাকে, উপরুদ্ধ ব| বাধিত হয় না। | প্রতিজ্ঞা" দশনাৎ ] 

গরতিজ্ঞ!. বধা--“তুমি সে উপদেশ পাইয়াছ? দিপ্রাদা করিয়াছ? বদ্বার। 
জক্রুত$'শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?” * এই 

মেন জভুকাঘ করগোচর হর নাই । এত এক্ণ গর বা! কণগোচর হওয়ার মহিত 

সস্ন্ন 1 ছসতুপ্ধাহ! অনম-বহ্িভুতি। মত-্সননের দহিত সমান বা সমফণ। ইত্যাদি । 
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মপি বিজ্ঞাতং ভবভীতি প্রতীয়তে । তচ্চোপাদানকারণ- 
বিজ্ঞানে সর্বরবিজ্ঞানং'ন্তবতি উপাদীনকারণাব্যতিরেকাৎ 
কার্ধ্যপ্য, নিমিত্তকাঁরণাদব্যতিরেকস্ত্ব কার্্যস্ত মাস্তি লোৌকে 
তক্ষঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টাস্তোইপি, রথা সো্যৈ 
কেন ম্বৎপিণেন দর্ববং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদাচারস্তণং 

বিকারে! নামধেয়ং মৃতিকেত্যেব সত্যমূ, ইত্যুপাদানকারণ- 
গোচর এবানায়তে। তথা, একেন লৌহমণিন! সর্ববং লৌহ" 
ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাঁদেকেন নখনিকৃত্তনেন সর্ধবং কাঁঞ্চায়সং 
বিজ্ঞাতং স্যাদিতি চ। তথান্যত্রীপি, কম্সিম্ন, ভগবো বিজ্ঞাতে 

তদিহাঁপি গ্রতিজাদৃষ্ান্তৌ মুখ্যার্থাবেব যুক্জৌ ন তু যজমানঃ প্রস্তর 
ইতিবৎ গুণকল্পনয়া নেতব্যো তন্তার্ঘবাদস্তাতৎপরত্বাৎ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত- 
বাকায়োত্বদ্বৈতপরত্বীদ্রপাদানকারণাত্মকত্বাচ্চোপাদের়স্য কার্যাজাতস্োোপা- 
দনজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোপপত্তে:। নিমিত্তকারণত্ত কার্য দত্যন্তভিন্নমিতি ন 
বাক্েই প্রতীত হইতেছে, এমন এক বস্ত আছে যাহা জানিলে সমস্তই 
ভাঁনা হয় এবং সেই বন্তুই শ্রুতির উপদেন্ত ব| গ্রতিজ্ঞার বিষয়। এক 
বিজ্ঞানে সর্বাবিজ্ঞান হওয়] উপাদানকারণন্দ্রনেই হইয়া! থাকে। তৎপ্রতি 
হেড এই যে, কার্ধামাত্রেই উপাদ্দানে অন্বিত (অর্থাৎ উপাদান হইতে 
 অপৃথক ) আ্ুতরীং উপদান জানিলে তদন্থিত সমন্তই জানা হয়। নিমিত্ত 

কারণ মঞ্চল জন্তদ্রব্য হইন্ে অত্যন্ত পৃথক ব! ভিন্ন, স্তরাং নিমিত্তের 
জ্ঞানে নিমিত্বাতিরিক্তের জান হয় না। অট্রালিকার নিমত্তকারণ শিল্পী, 
তাহাকে. জানিলে অট্রালিকা ও অট্টালিকার উপকরণাঁদ জানা হয় ন। 

[দৃষ্টান্তো-..দিতি চ] আরও দেখ, শ্রুড়িণহে সৌম্য] যেমন মৃত্তিকা 
'জানিলে সমস্ত মুখয় (মৃদ্বিকাঁর ব। মৃত্তিক নিশ্গিতগ্দ্রব্য) জান] হুয়ঃ বিকার 

সকল মাত্র নাম, নাম সকণ কেবল বাকান্থ&) সুতরাং মৃত্তিকাই 

সন্ত, নাম মকল'(ঘটাদি) মিথ্যা] । উপাদানভাব উদ্ধেশ করিধাই এই 
সকল দৃষ্টান্ত কথা- বনিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতেও রূপ ৃষ্টাস্ত দেখান 
আছে। বথা_“লৌহ জানা হইলে সমুদায় লৌহ দ্রব্য জানা হয়, 
একটা নথনিক্ন্তন (নূরু) জানিলে সমস্ত কাষঃ য় (কারক য়স্স্থইস্পাত) 
জানা হয়” ইত্যাদি । [ তথা. হযে ] অন্যান্য বেদান্ে খপ প্রৃতিষ্ঞা 
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ব৩গ, ] "তামতীঃ-টাকান্থিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্ । ৬৬৭ 

সর্ববমিদং বিজ্ঞীতং ভবতি,ইতি প্রতিজ্ঞা | যথা পৃথিব্যামোষ- 
ধয়ঃ সম্তবন্তীতি দৃষ্টান্ত; । তথা, আত্মনি খন্বরে দৃষটে শ্রুগতে 
মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ববং বিদিতম্, ইতি প্রতিজ্ঞা | স যথা 
ছন্দুভেইন্যমানস্য ন বাহ্থান্ শব্দান্ শরুয়াৎ গ্রহণায় ছুন্দু- 
ভেম্ত গ্রহণেন ছুন্দৃত্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইতি 
ৃষটান্তঃ। এবং যথাদস্তবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তো 
প্রকৃতিত্বসাঁধনৌ প্রত্যেতব্যৌ। “যত? ইতীয়মপি পঞ্চমী। 
ঘতে। বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যত্র জনিকর্তঃ প্রকৃতি- 
রিতি বিশেষম্মরণাৎ .প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্র্ব্যা | 
নিমিত্ততবম্ৃধিষ্ঠাত্রস্তরাভাবাদধিগন্তব্যঘ। যথা হি লোকে 

তজক্ঞানে কাধ্যজ্ঞানং ভবতি। অতোত্রদ্ধোপাদানকারণং জগতঃ। ন চ 

ক্মণোধ্্ক্লিমিত্তকারণং জগত ইতাপি ঘৃক্তম! প্রতিদ্াদৃ্টান্তোপরোধাদেব। 

ও দৃষ্টান্ত গাছে। যথা--“ভগবন্! কি জানিণে সমন্ত জানা হয়?” এই 

একটা গ্রতিপ্তা। ইহার সাধক দৃষ্টান্ত এই_-"যেমন পৃথিবী হইতে ওবধি 

সকনু উদ্ভূত হয়, সেইরূপ, অক্ষর (ত্রক্গ) হইতে বিশ্ব প্রাহুভূতি হয়।” 

“হে মৈত্রেকষি! আত্মা দৃষ্ট। করত, মত ও বিঞাত হইলে এ সমন্তই জানা 

হয়।” ইহাও একটা প্রতিজ্ঞা । ইহার দৃষ্টান্ত এই_-শ্রোতা। যেমন দুনদুতি- 

বাদ্যকালে তদস্তর্থত ও তদ্বর্হিগত অন্যান্য শববিশেষ বুঝিতে অঙ্গম হুন, 

কেবল ছুন্দুভিধবনি শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোথ ধ্বনিবিশেষ গ্রহণ করেন, 

বুঝিয়া লয়েন, আয্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সেইরূপ জানিবে।” অভিগ্রায় 

এই যে, বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞানের (জাতিভ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট) তজ্জন্ত 

সামান্তের জ্ঞানে বিশেষের তান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদাস্তে 

উপাদান কারণ বোধক এ গ্রকার গ্রতিদ্রা ও দৃষ্টান্ত আছ্ে। [যতঃ'". 

ধারণাৎ্3 "ঘতোবা ইমানি ভৃভানি” শত যতঃ শবে পঞ্চমী বিত্ত 

জাছ্থে। সাহার অর্থ উৎপত্তিকন্রী গ্রকৃতি। যাহা অপাদান বা উপাদান 

তাহাই প্রক্কতি।. এতদমূসারে এ শ্রতির অর্থ__বিনি জগৎ কার্ধ্যের উপা- 

দান তিনিই ব্রক্দ( অতএব, ব্যাকরণগ্রমাশেও এশৌর উপাদানকাঁরণতা 

নিশ্য় ইইভেছে। যদি বল, তবেইহার নিশিত্তকাঁরণ কি? পে পপ্গে আমরা 
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মৃতথবর্ণাদিকমুপাঁদানকীরণং কুলালক্থবর্ণকীররান্দীনধিষ্ঠাতুন- 

পেক্ষ্য প্রবর্তৃতে, নৈবং ব্রহ্মণ উপাঁদানকারণসা স্বাতোহন্যো- 

হধিষ্ঠাতাঁপেক্ষ্যোহস্তিঃ প্রাণ পত্তেরেকমেবাদ্িতীয়মিত্যব-. 

ধারণাৎ। অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোইপি ্রতিজ্ঞাদৃষটীস্তান্থপরো- 

ধাদেবোদিতে! বেদিতব্যঃ | অধিষ্ঠাতরি হ্যপাদানাদন্য- 

সথিন্ভ্যুপগম্যমীনে পুনরপ্যেকবিজ্ঞাননেন সর্বববিজ্ঞীনস্য- 

স্তবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষটান্তোপরোধ এব স্যাঁৎ। তন্মাদধিষ্াত্র- 

স্তরাভাবাঁদীতনঃ কর্তৃত্বমুপাদানানন্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্ | 

কৃতশ্চাত্মবনঃ কর্তত্বগ্রকৃতিত্বে_॥ ২৩। 
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নহি তদানীং ত্রহ্ষণি জ্ঞাতে সর্বং- বিজঞাতং ভবতি। জগগ্িমিত্তকারণস্য 

রহ্মণোহনন্ত সর্বরমধ্যপাতিনস্তজ্জ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ। যত ইতিচ পঞ্চমীন 

কারণমাত্রে ্বর্ষাতে হপি তু প্রন্তৌ জনিকর্ত প্রক্কৃতিরিতি। ততোইপি , 

প্রকৃতিত্বমবগচ্ছামঃ। ছুন্দভিগ্রহণং ছুন্দূভ্যাঘথাত গ্রহণঞ্চ তদগতশব্দত্বসামান্তো" 

গপলক্ষণার্থম। 

বলি, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা (কর্তা) নাই, তখন তিনিই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ 

নিমিত্ব বা কর্তী। ঘটকুগ্ডলাদির উপাদান মৃৎ্স্বর্ণাদি, সে সকলের £অধি- 

তা কুলাল ও নুবর্ণকার, তাহাদেরই কর্তৃত্বে ্ সকল উপাদান হইতে 

ঘটাদি কার্যা জন্মে, ইহ! দৃষ্ট হইলেও জগছুপাদান ব্র্দে সে নিয়মের অভাব 

আছে। তিনি উপাদান হইলেও তাহার পৃথক অধিষ্ঠাতা নাই। এ 

কথ! এই বন্য হ্বীকার্য্য যে, শ্রুতি সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন, উৎপত্বির 

(এক পদার্ঘই ছিল, দ্বিতীয় ছিল না। (স্থৃতরাং তিনিই নিমিত্ত ও 

তিনিই উপাদান )1. [অধি-.স্যাৎ; অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব (না ধাঁকা ) 

প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টাস্ত উভয়ের অব্যাঘাত ৃষ্টে নির্দীত-ছয়। উপাদানাতিরিক্ 

অধিষ্ঠাতা ( পৃথক্ নিমিত্ত কারণ) শ্বীকার করিতে গেলে এক, বজ্জানে সর্ধ- 

বিজ্ঞান হওয়! অসম্ভব হইবে এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উই বাধিত, ইইবে। 

[ তম্মাৎ...গ্রকৃতি্বে-] প্রদর্গিত যুক্তিসমূহের দানা এই হিদ্ধাত্ত তাজ, হই" 

তেছে যে, পৃথক্ অধিষ্ঠাতা মী থাকায় আঁত্াই ইহার বিষ্ঠাত(লিমিত 

, কারণ ধা কর্তা) এবং অন্ত উপাদান না থাকা “তিনিই-ইারণউপ্রাযান। 

ই কর, নাই উপ, এত রতি আগ হে াহে। :”.£ 
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-... অভিধ্যোপদেশীচ্চ ॥.২৪ ॥ *%. 
_ অভিধ্যোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি। সো 
২কাম্যত বহু স্যাং গ্রস্থায়েয় ইতি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজা- 
য়েয় ইতি চ। তত্রাভিধ্যানপূর্বিকায়াঃ স্বাতন্তযপ্রবৃতেঃ 
রুর্তেতি গম্যতে । বহু ন্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহু- 
ভবনাভিধ্যানস্য, গ্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ 

সাক্ষাচ্চোভয়ামানাং ॥ ২৫॥ 
প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ। ইতশ্চ প্রকৃতিত্র্গ, যৎকারণং 

সাক্ষাদ্ত্রাদ্মের কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয় গ্রভবাবান্মীয়েতে 
জপ পরা পরপপাপপশ পপি 7 পিশিসপীপী ািটি 

হি 

নাগতেচ্ছাসঙ্কল্পোইভিধ্যা। এতয় খলু স্বাতস্ত্রাক্ষণেন কর্তৃতবন নিমি- 

্বত্বং দর্শিতম্। বহু স্তামিতি চ স্ববিষয়তয়োপাদানত্বমুক্তম্। 

আকাঁশাদেব ব্রহ্ষণ এবেত্যর্থঃ। সাক্ষািতি চেতি সুত্রাবয়বমনূদ্য 
মি51801585575748

8886 8435 

শতিতে যে সৃষ্টি সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও রঙ্গের উপা- 

দ্ানক্ষারণতার বোধক। 'ত্রন্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি 

বহু হইব*ও জন্মিব।” "তিনি'আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব 

ও ক্ন্মিব।” এই ছুই শ্রুতিতে ত্রন্ধের কর্তৃভাব ও প্রক্কৃতিভাব উভয়ই কথিত 

*হইয়াছে। টিটি 
্রহ্মই জগংগ্রক্কৃতি, জগতের উপাদান, এতত্প্রতি অন্য হেতু এই ষে, 

শ্রুতি ব্রচ্মকেই উৎপত্তি গ্রলয়ের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন। যখা-_ এই 

সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রন্গ) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয়- 

* ৮ জভিধা। হৃহিসংকরস্তসেযণদেশাও অপি বর্মণ কর্তৃত্ব প্রকাতত্বে ইতি শেষঃ।-- 

আ্ৃতিতে ষ্টিমংকল্লের উপদেশ আছে, মে উপদেশের বলে আত্মার অভিন্ননিমিত্োপা" 

81 যিনি | অযমপি বর্ষণ উপাদানতে হেতুর্ৎ সাক্ষাৎ উপাদানা- 

ধারার উতয়ো? প্রলয় প্রভবয়োঃ আয্মানং কুখনং দৃষ্ঠতে শ্রতাবিতি শেষঃ1--শ্রুতি যে 

সাক্ষাৎ বন্দ্ধে অর্থীং অস্ত উপাদানের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র রঙ্ধকে কারণ ব্ধপে 

গ্রহণকয়ত জটাদুৎপতিয় ও প্রলরের উপদেশ করিয়াছেন তাহাও বর্গের উপ।দ।নকারণভার 

॥ 

প্রতি ক্ষ হেতু । ...” 
র্ রর 8১ 7 

৮) প্ 
॥ $ 
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সর্ববাণি হ. বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুপদ্যন্তে 
আকাশ প্রত্যন্তং*ন্তি ইতি। যদ্ধি যম্মা প্রভবতি যদ্মিংশ্চ 

গ্রলীয়তে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ব্রীহিষবাদীনাঁং 
পৃথিবী । সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সুচয়ত্যা- 
কাঁশাদেবেতি। প্রত্যন্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যন্র কার্ম্যস্য 
দৃক ॥ ২৫। 

আত্মকতেঃ পরিণামাং ॥ ২৬ ॥ * 
ইতশ্চ প্রকৃতিত্র্ধ, বৎকারণং ক্রহ্ধপ্রক্রিয়ায়াং 

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইত্যাত্বন কর্মত্বং কর্তৃত্চ দর্শয়তি। 
তন্যার্থং ব্যাচ্টে “আকাশাদেব”ইতি শ্রুতিধর্ধণো অগছবপাদানত্বমবধারয়ন্তী 
উপাদানাস্তরাতাবং সাক্ষাদ্দেব দরশশয়তীতি সাক্ষারিতি সুত্রাবয়বেন দর্শিত- 
মিতি যোজন]। 

প্ররুতিগ্রহণমুপলক্ষণং নিমিত্তমিত্যপি দ্রষ্টব্যং কর্মতেনোপাদানত্বাৎ 
পিপী পিসী িশিসশত ৯ পাশপাশি শী নল, এ এ আপাত পপি পাশা 

গ্রাপ্ত হয়।” ফেযাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অস্তগত হয়,, সে 
তাহার উপাদান । এ তত্ব বা এ নিয়ম সর্ববিদিত। যেমন ধান্তাদি উত্তি- 
জজের উপাদান পৃথিবী । বক্ষ যে জগৎস্থ্টির জন্য অন্য উপাদান: গ্রহণ 
করেন নাই--শ্রুতি তাহা “আকাশাৎ এব-_-কেবলমাত্র আকাশ হইতে” 
এইরূপ সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। অপিচ, জন্কপ্রব্যের বিনাশ উপা- 
দান দ্রব্যেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। 

্রন্ষই জগতের প্রকৃতি, উপাদান, এতৎ্প্রতি অন্তছেতু এই যে, শ্রুতি 
ব্রহ্ম গ্রকরণে “ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন--বিশ্বাকারে উত্পাদন 

. করিলেন।” এবস্প্রকার বাক্যে ব্রঙ্গের কর্তৃত্ব কন্মত্ব উভয়রূপতা উপদেশ 
করিয়াছেন। “আপনাকে? এতত্বারা কর্শত্ব (ক্রিয়ামানত্ব বা কুতির বিষয়) 
এবং “আপনিই করিলেন” এতত্বারা কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। [ কথঃ..'গ্রতী- 

* পরিণামাৎ পরিণামদ্ট কাঁৎ আত্মকুতঃ আস্মনদ্বন্ধিনী কৃতি; সন্বন্ধোংপ্যাত্মনঃ তৃত্িং 

প্রতি বিষযত্বমায়ন্বব তন্মাৎ অপি ক্রক্গণণঃ প্রক্কৃতিত্বমিভি যোঁজন1।--বন্ধ, আগনাকেই 
আপনি পরিখ।মিত করিয়াছেন, এই তত অর্থও বন্ধের উপাধানকারণত্জ। বা? করি- 
ডেছে। পি 

গস 
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পাস্বানমিতি কর্মত্বং দ্বয়মকুরুতেতি কর্তৃত্মূ। কথং পুনঃ 
ূর্ববমিদ্ধদ্য সতঃ কর্তৃত্বেন ব্যবস্থিতম্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং 
সম্পাদঘ়িতৃং পরিণামাদিতি ভ্রমঃ। পূর্ববসিদ্ধোহপি হি 
সন্নাত্সা বিশেষেণ বিকারাত্বন পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি | 
বিকারাঁত্ন| চ পরিণাঁমে। মুদাদ্যান্্ গ্রন্বতিবুপলন্বমূ। স্বয়- 

মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্বাপ্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে । 
পরিণামাদিতি চে পৃথক্সত্রমতস্যৈযোহ্থঃ। ইতশ্চ 
প্রকৃতিত্রন্ম বৎকারণং ত্রহ্গণ এব বিকারাত্মনাইয়ং পরিণাম? 

কর্তৃত্বেন চ ততগ্রতি নিমিত্তত্বাৎ। “কগং পুনরি”্তি। দিদ্ধাধ্যয়োরেকতা- 

সমবায়োবিরোধাদিতি। “পরিণামাদিতি জম” ইতি। পূর্বসিদ্ধস্াপ্য- 

নির্বচনীয়বিকারাত্মন। পরিণামোইনির্বচনীয়ন্বাৎ ভেদেনাতিন্ন ইবেতি সিদ্ধ- 

স্যাপি দাধ্যত্বমিত্যর্থঃ। একবাক্যতেন ব্যাখ্যায় পরিণামাদিত্যবচ্ছিদ্য বযাচ্টে 

প্পরিণামাদিতি চেৎ” ইতি। নগ্চ ত্যচ্চেতি দ্ধেবরহ্মণোরপে। স্চ সামান্ত- 

বিশেষেণাগরোক্ষতয়া নির্বাচ্যং পৃথিব্যপ্তেজোলক্ষণম্। ত্যচ্চ পরোক্ষমত 

এবানির্বাচ্যমিদন্তয়া বায়াকাশরক্ষণম্। কথঞ্চ তদ্রদ্ধণো রূগং যাঁদ তদ্য 

বরন্ষোপাদানম্। তন্মাৎ পরিণামাৎ ব্রন্ধ তৃতানাঁং প্রকৃতিরিতি। 

১০০৬২০০০০১৪
 উউনীিলি 

তে) যদ্দি বল, যাহ পূর্সিদ্ধ সং-যাহা আছে_ কর্তৃরূপে ব্যবস্থিত 

আছে--কিন্ধপে তাহার ক্রিয়মীনতা ঘটনা হয়? সম্ভব হয়? (যাহা থাকে 

না তাহাই কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নি সর্ধবিদিত )। ইহার 

পরত্ত্রার্থ বলিতে হইবে, করিলেন অর্থাৎ পরিণত করিলেন| সেই 

ূর্বসিদ্ধ নং (ব্রহ্ম) আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকার" 

রূপ গরিণাম মুত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্বস্টির জন্য পৃথক্ নিমিত্ত 

্রবোঁর অপেক্ষা ছিল না, ভিনি নিজেই নিমিত্। এ সিদ্ধান্ত বাং পে 

্বারাও,লন্ধ হইতেছে।, [পরি.**দিনেতি ] অথব: 'পরিণীমাৎ। এই একটা 

পৃথক্ | ইছা'র অর্থর-যেহেতু রতি বন্ধই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ। বাঁক্য- 

গোর ও বাক্যের অগোচর সমস্তই হইয়াছেন” এবপ্রকারে তঙ্গাধি 

১ * 



৬৭২ বেদাস্তদর্শনম্। [ ১, ৪পা, 

সাঁমানাধিকরণ্যেনাম্নায়তে, সচ্চ যচচাভবমিরুতকষানির- 
ক্রঞ্চ, ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥ 

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥% - 
টস প্রকতিব্রঙ্ষ যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি 

পঠ্যতে বেদান্তেযু,_কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ইতি? 
যদ্ভুতযোনিং পরিপশ্ন্তি ধীরা ইতি চ। যোনিশবস্চ 
প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো! লোকে । পৃথিবী যোনিরোযধিবন- 
স্পতীনামিতি । স্ত্রীযোনেরপ্যস্ত্যেববয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রত্যু- 
পাঁদানকারণত্বঘূ। কচিৎ স্থানবচনোহপি যোনিশবো। দুষটঃ, 
যোনিস্তে ইন্দ্রনিষদে অকারি ইতি । বাঁক্যশেষাঁৎ ত তি 
প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহতে, যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ 
ইত্যেবগ্তাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধমূ। 

করণে বিকার (পরিণাম) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন__সে হেতুতেও উতর 
বিশ্বোপাঁদান। 

যে হেতু বহুবেদান্তে 'বর্মই প্রকৃতি” এইরূপ অভিহিভ হইমাছে* রি | 
হেতু তিনি প্রকৃতি-কারণ। যথা--তনি কর্তা, নিয়স্তা, পুরুষ অর্থাৎ 
আত্মা, ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি ।” “ধীরগণ সেই তৃতগ্রক্কৃতি 
ব্রহ্ষকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।” [যোনি...প্রসিদ্ধম] যোনি-শবের 
অর্থ প্রক্কৃতি, ইহ সর্ববিদিত। প্গৃথিবী ওষধি ও বনম্পতি প্রভৃতির যোনি 
অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান” এ কথা লোকপ্রখ্যাত | স্ত্রীযোনিও অবয়ব দ্বারা 
গর্ভের উপাদান কারণ। কোন কোন বেদে যোনি শবের স্থান-অর্থ দৃ 
হয় সত্য; যখা-_“হে ইন্দ্র! আমি তোমার উপবেশনের স্থান প্রস্বত' করি- 
য়াছি।” তথাপি প্রদর্শিত স্থলে বাক্যশেষ ও তাহার তাৎপর্ধ্য অনুমারে 

প্রকৃতি অর্থই গৃহীত হইবে। এইরূপে লোক ও বেদ উভয়ই দ্ধের 

* হি যন্সাৎ ব্েব যোনিঃ প্রকৃতিদ্দিতি শ্রুতিধু পঠ্যতে তশ্মদরপি কারণাৎ সণ; 
র্ৃতিত্বমিতি যোজন ।--যে হেতু ক্রুতি বর্ধকে বিশ্বযোনি ৫বিষ্কের উৎপন্ধি স্থান) বলি: 
াছেন সে হেতুতেও তাহার উপাদানকারণত নিরধারিত হয়| 



]। 
/ ডু 

| রি লু ] “ভামতী”ট কাখিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম 
| পুন রি মু্তমীক্াপরব্বককর্ৃ নিয়িভক লাদিযু লোকে দৃং শোপাদানেফিত্যাদি, ততপরত্যুচ্যতে। ন লোকবদিহ ভবিতব্যমৃূ। ন হয়মনুমানগম্যোহর্থঃ শবদগম্যত্বা- ভস্যার্ঘলা যথাশব্দমিহ তবিতব্যযৃ। শবাশ্চেক্ষিত্রীশ্বরস্য প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবোঁচাম | পুনশ্সৈতৎসর্করং বিস্ত- - রেণ প্রতিপাদয়িষ্যাম? ॥ ২৭ ॥ যারা রাজারা 

ধেন দুষয়তি “যৎপুনরিশতি | 
পুর্ব ক্ষিণোহসমানমন্থভাষ]াগমবিরে 

এতছুক্তং ভবতি। রোজিগতোনিমিত্তকারণমেবেক্ষাপূর্বকজগতর্ৃতবাং কুস্তকর্তৃকুলালবৎ । অত্রেখরস্যাসিদ্বেরাশ্রয়াসিদ্ধোহেতুঃ পক্ষস্টাপ্রসিদ্ব- বিশেধ্যঃ| যথান্ঃ_নানুপলকে হ্ায়ঃ প্রবর্তিত ইতি। আগমাত্বৎসিদ্ধিরিতি 07 হস্ত তর্ি যাদৃশমীশ্বরমাগমোগময়তি তাদৃশো ইস্যুপগন্তব্যঃ | সচ নিমিত্তকারণং চোপাদানকারণঞ্চেস্বরমবগময়তীতি। বিশেষ্যাশ্রয়গ্রাথাগম- বিরোধান্নান্থমানমুদেতুম্ৃতীতি, ইতি কুতস্তেন নিমিত্তত্বাবধারণেত্যর্থঃ। ইয়- 
ধ্োপার্দানপরিণামাদিভাষ! ন বিকারাভিপ্রায়োপি তু যথ! সর্পস্যোপাদানং রজ্জুরেবং ব্রহ্ম জগছুপাদানং দ্রষ্টব্যম। ন খলুনিত্যদ্য নিফলস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব 
আনৈকদেশেন বা পরিণাম: সম্ভবতি নিত্যত্বাদনেকদেশত্বাদিত্যুক্তম। নচ 
মৃদঃ*শরালাদয়োতিদ্যন্তে ন চাভিম্না ন.বা ভিন্নাভিন্নাঃ কিন্তুনির্বচনীয়। 
এব। যথাহ শ্রুতি'মৃর্তিকেত্যেব সত্যমিতি। তম্মাদদ্বৈতোপক্রমাছুপ- ংহারাচ্চ সর্ব এব বেদাস্তা একান্তিকদ্বৈতপরাঃ সন্ত: সাক্ষাদেব কচিদ- 
দ্বৈতমাহঃ, কচিদ্বৈতনিষেধেন, কচিদ্ত্রদ্মোপাদানত্বেন জগতঃ। এতাব- 
তাপি তাবস্তেদৌনিষিদ্ধোভবতি ন তুপাদানত্বাভিধানমাত্রেণ বিকারগ্র আস্তেয়ঃ। নহি বাক্যৈকদেশন্যার্থোইস্তীতি। 
প্রকৃতিত্ব দেখাঠুযায়। .[ বং...পোদফিষ্যামঃ ] বলিয়াছিলে, সংকল্পপূর্ববক বা 
ইচ্ছা পূর্ব ক্র্তৃতণ নিমিত্তকারণেই দৃষ্ট হয়, উপাদানে নহে, এক্ষণে তাহাএ ্রতাততর * দিতেছি। শান্্ীয় অর্থ তৃষ্টাহদারী নহে। অঙন্থমানগমাও 
নহে। তাহা কেবল শান্সগমা) হৃতরাং শাস্ত্রের শাস্্রাহূপ অর্থই গ্রাহা। শাস্ত্র সেই "ঈক্ষিত! পুরুষকে প্রকুতিকারণ বলিয়াছেন, স্থতরাং তিনি প্রকৃতি কারণ। এ বথা পূর্বে অমেকবার বলা হইয়াছে এবং পরেও ইহা বিস্তৃতরীপে বল] হইবে।  " | | 

৬৭৩ 

রণেম্েব কুলা- 



৬৪ বেদাস্তদর্শনম্।  " [ ১, ৪প1 

এতেন অর্ৰে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥% 
ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যারত্য প্রধানকারণবাদঃ সুত্রৈরেব 

পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃত% তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি 
. কানিচিল্লিঙ্গীভাসানি বেদান্তেষাপাঁতেন মন্দমতীন্ প্রতি- 

ভান্তীতি। জ চ কার্ধ্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্গো 
বেদাস্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিতি্চ কৈশ্শিবরসুত্রকারৈঃ স্ব 
গ্রন্থেম্বাত্রিতঃ। তেন তত্প্রতিষেধ এব যত্বোহতীব কৃতে; 
নাণদিকারণবাদপ্রতিষেধে। তেইপি তু ত্রহ্মকারণবাদ, 
পক্ষন্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্বব্যাঃ তেষামপ্যুপোদ্লক: 
বৈদিক কিকিন্িঙ্মাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি 

স্যাদেতৎ। মাঁডৃৎ প্রধানং জগছুগাদানং তথাপি ন বরদ্ষোপাদানত্ব 
সিধ্যতি, পরমাশাদীনামপি তছুপাদানানামুপপ্লবমানত্বাত্তেষামপি হি কি 
ছুপো্বলকমস্তি বৈদিকং লিঙ্গমিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ হুত্রকারঃ। 

হুত্রকার ব্যাস প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ সুত্রের পর হইতে এ পত্্যন্ত পুনঃ 
গুনঃ আশঙ্কা উাপন পূর্বক সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ করিয়াছেন 
গ্রতিষেধ (খণ্ডন) করিবার কারণ এই যে, বেদাস্ত মধ্যে এমন অনেং 
ভ্রামক কথা আছে-যাহ1 দেখিলে অসংস্কৃতবুদ্ধি লোকের আপাত-ঞ্জা্ে 
(বিচার বর্জিত জ্ঞানে) গে সকল কথা সাংখীয় প্রধানবাদের পোষং 
বলিয়! ভ্রম জন্মিতে পারে। সাংখ্যবাঁদেও কার্্যকারণের অভেদ স্বীকৃ, 
হয়, তজ্জন্য তাহ! বেদাস্তবাদের অতি সন্গিহিত। অতি সন্নিহিত বলিয়া 
হউক, আর অন্য কোঁন কারণেই হউক, দেবলাদিকৃত ধরশাগ্রন্থে আবৈদি। 
সাংখ্যবাদ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রত্তীত হয়। সেই কারণে কুত্রকা 
রা সাংখাীয় প্রধানবাদ নিষেধার্থ অত্যন্ত যত্ব করিয়াছেন। প্্রধানবা! 

* এতেন প্রধানকারণবাদনিবেধন্যািকলাপেন সর্ব অনধাদিকা রণবাদ! পা 
ব্যাখ্যা" বেদিউব্ঠাঃ।' 'বীগ্গাধধ্যায়সমা্তিদেযোতনার্ঘ।।--এ পর্যান্ত যে সকলযুফির দা 

. খ্রুধানকার্ণবাদ নিরাবৃত় কর হইল--মেই. সকল যুক্তিতে ০০৪ সৃতি 
নিয়াকৃত করা হইয়াছে; ই বুঝি, লইতে হইবে। 
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অতঃ প্রধানমল্লনিবহণন্যায়েনতিফ্টিতি, এতেন প্রধান- 
কারণবাঁদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব দিকারণবাদা অপি 
প্রতিষিদ্ধতয় ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। তেষামপি প্রধান- 
বদশব্ত্বাচ্ছব্ববিরোধিত্বাঙচ্চেতি | ব্যাখ্যাত। ব্যাখ্যাতা৷ 
ইতি পদাত্যাসোহ্ধ্যায়পরিসমাপ্রিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮। 

ইতি জীম্ছারীরকমমীমাংসাভায্যে শঙ্করতগবৎপৃজাপাদকতৌ 
গ্রথমত্যাধ্যায়ন্ত চতুর্থঃ পাদঃ। 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। 
শীত 

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতং সত্রমূ।। 
প্রতিষ্ঞালক্ষণং লক্ষামাণে পদসমন্বযঃ। 
বৈদিকঃ সচ তত্রৈব নান্তত্রেভ্যত্র সাধিতম্ ॥ 

, ইতি ্ ীম্বাচ্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভাঁমত্যাং 
প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থ পাদঃ| 

সম্পৃরশ্চ প্রথমোহধ্যায়ঃ | 
জার

ি 
ত্র 

নিষেধার্থ যত যত্ব করিয়াছেন, পরমাণুবাদ গ্রতৃতির নিষেধার্থ তত যন্ধ 

করেন হরীই। কিন্তু তাহাও নিরাকার্ধা! সে সকল পক্ষও ব্রহ্ধকারণবাদের 

( বেদাস্তবাদের ) শক ুতরাং নিরাকার্য্য অর্থাৎ থণ্ডনীয়। দে সকল মত 

মনামতি পুরুষের তম গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকায় সে সকল মত অবশ্য 

খ্ডনীয়। এই অভিপ্রায় সত্রকার ব্যাষ প্রধান মল্প নিপাত দৃষ্টান্ত 

অতিদেশ বাক্যে থলিতেছেন_যে সকল যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রধানবাদ 

নিরাকৃত, হইল_সেই সকলের দ্বারাই অন্থান্ত সমুদায় বাদ ( পরমাণুবাদ 

, প্রভৃতি) নিরানকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয্া লইতে হইবে। পরমাণু গ্রভৃতিও 

গ্রধানের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। 'ব্যাধ্যাতা' শখের দ্বিরুততি 

অধ্যায়সমাধ্তির বোধক। 
প্রথম অ 
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